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Annons

LEDARE

Hur är läget gällande den
största riskfaktorn?

T

idigt stadgar
i våras (vilka
publicerades
en artiEnligt SVMs
du enklast
hitkel hemsida
av stort intresse
för vår fören-)
tar på vår
www.hypertoni.org
ing och dess
medlemmar.
I Lancet
är vår förenings
ändamål
”att utveckla
läkekonsten
på hypertoni,
stredogjorde med
NCDavseende
Risk Factor
Collaboration
roke
och kärlsjukdomar”.
I stadgarna
angför blodtryckstrender
i världens
befolkning
es
att vi
skall uppnå
ändamålet
genom att
under
perioden
1975-2015
(1). Presentera”stödja
forskning
och
utbildning,
samt
att
de data baserades på över 19 miljoner
indiväcka intresse för och sprida kunskap om
vider från 200 länder. Sammanfattningsvis
ämnesområdet”.

beräknades 2015 24 % av män och 20 % av
kvinnor ha hypertension, en prevalens som
öreningens styrelse har medlemmarskulle motsvara 1 130 000 000 blodtrycksnas uppdrag att se till att ovanstående
patienter världen runt. I höginkomstländer
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vikbåde i västvärlden och Asien är prevalensen
tigaste är förstås genom utgivningen av den
dock lägre och sjunkande, medan den ökar
tidskrift du just läser – Vaskulär Medicin.
i andra delar av Asien, Afrika och OceaDock har SVM även en lång tradition av
nien. Författarna diskuterar orsakerna till
att arrangera kurser, vetenskapliga möten
dessa trender, vilka inte enbart kan koppetc för att ytterligare ”sprida kunskap om
las till förändringar i BMI och medicinsk
ämnesområdet” enligt intentionerna ovan.
behandling och kontroll. OmgivningsfakDe senaste åren har dock förutsättningartorer, fysisk aktivitet, droger, nutrition,
na för denna typ
saltkonsumtion och maternella faktorer är
Anders Gottsäter
bland de faktorer som nämns.
för SVM
En annan rapport avOrdförande
stort intresse
återfinns i Circulation 2015, där Mozaffarian
och kollegor redovisar statistik över förekomst och behandling av olika kardiovaskulära sjukdomar i USA (2). Data från
National Health and Nutrition Examination
Survey 2007–2012 talar för att 35-53 % av
manliga och 47-57 % av kvinnliga amerikaner som behandlas för hypertension är
välkontrollerade. Den variation som redovisas föreligger mellan olika befolknings-

F

grupper; de högsta siffrorna är hämtade
från vita medborgare och de lägsta från de
med latinamerikansk bakgrund. Naturligtvis är det svårt att jämföra uppgifter som
insamlats på skilda sätt och med varierande
kriterier i olika länder, men innan man i
detta sammanhang yttrar sig alltför kritiskt
om effektiviteten hos kollegorna i USA bör
man betänka att enbart 38 % av hypertensiva kvinnor och 41 % av hypertensiva män
i en svensk primärvårdskohort uppnådde
målblodtryck 2007-8 (3).
Trots den glädjande trenden i vår del av
världen (1) har vi alltså sannolikt ingen brist
på lämpligt och angeläget mottagningsarbete att ta itu med efter den nyliga och förhoppningsvis stärkande sommarsemestern.
Mycket återstår att förbättra både i primär
och sjukhusbaserad hypertensionsvård.
Medvetandet i samhället om blodtryckssjukdomen som ledande riskfaktor för
kärlsjukdom och död behöver också öka.
I detta sammanhang bör uppmärksammas
den satsning som under maj 2017 genomfördes av International Society of Hypertension (ISH) och World Hypertension League
(WHL) i detta syfte: May Measurement
Month (4). Inom ramen för denna globalt
koordinerade kampanj mättes blodtrycket
hos mellan 1 och 1,5 miljoner individer (5)
i mer än 100 länder. Vår förening är affilierad till både ISH och WHL och deltog
följaktligen i kampanjen, vilken planeras

bli årligen återkommande. Under ledning
av Peter Nilsson och Margaretha Persson i
Malmö rapporterades efter etikgodkännande blodtrycket hos deltagarna i den pågående Malmö Offspring Study till kampanjledningen. Resultaten kommer att ge en bra
beskrivning av det globala blodtrycksläget
när den presenteras i den vetenskapliga litteraturen inom närmaste året. Håll utkik
efter referat av studien i framtida nummer
av Vaskulär Medicin!
Anders Gottsäter
Ordförande SVM

Referenser
1. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide
trends in blood pressure from 1975 to 2015: a
pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants.
Lancet 2017;389:37–55.
2. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart
disease and stroke statistics--2015 update: a report
from the American Heart Association. Circulation
2015;131:e29-e322.
3. Ljungman C, Kahan T, Schiöler L, et al. Gender
differences in antihypertensive drug treatment:
results from the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD) J Am Soc Hypertens
2014;8:882–90.
4. http://maymeasure.com Sidan besökt 170823.
5. Personligt meddelat från prof Neil Poulter till prof
Peter Nilsson 170823.
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Konferensrapport ESOC 2017

D

en tredje europeiska strokekonferensen anordnad av europeiska
strokeorganisationen hölls i Prag
16:e – 18:e Maj 2017. Denna är en av
två europeiska strokekonferenser och har
snabbt vuxit i popularitet. Totalt deltog
ca 3500 personer från 96 länder. Tyskland
hade högst antal deltagande. Övriga länder
med stort antal representanter var England,
Frankrike, Sverige, Spanien, Holland och
Italien. Sverige stod för 126 deltagare (ca
3,6 %).
Kongressen innehöll som förväntat ett
stort antal presentationer och posters.
Förutom dessa även en hel del teaching
courses, däribland praktiska kurser med
bland annat hands-on-test av transkraniell
doppler. Nästan samtliga teaching courses
var mycket populära och platserna fylldes
snabbt upp. Många intressanta studier presenterades. Nedan listas ett litet axplock av
dessa.
DAWN-studien var en av de första och
största studierna som presenterades under kongressen. Studien testade mekanisk
trombektomi mellan 6 – 24 timmar efter
symptomdebut eller okänd tid för symptomdebut men där man på MRT ser en
tydlig mismatch tydande på stor vävnad i
risk med liten ischemisk kärna. Studien utföll positiv. Mekanisk trombektomi inom
den angivna tidsramen gav signifikant bättre neurologisk funktion efter 3 månader
(mRS) jämfört med enbart medicinsk behandling.

Två multicenterstudier, CLOSE-studien
och GORE-REDUCE-studien, med frågeställning om slutning av öppetstående foramen ovalen (PFO) förhindrar återinsjuknande i stroke jämfört med bästa möjliga
medicinsk behandling hos unga patienter.
Båda studierna inkluderade ca 700 unga
patienter. Båda studierna utföll positiva.
Detta är en stor nyhet då tidigare studier
inom området inte har påvisat någon nytta
med slutning av PFO hos unga strokepatienter.
I en norsk studie från Bergen testades
effekt av akut behandling med tenecteplas
jämfört med den sedvanliga trombolysbe-
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Prague Congress Centre.

handlingen alteplas. Man påvisade ingen
statistisk signifikant skillnad i neurologiskt
handikapp. Detta är intressant ur praktisk
synvinkel då tenecteplas är snabbare och
enklare att administrera.
SPACE-2-studien jämförde eventuell
effekt av karotiskirurgi mot stentning mot
enbart medicinsk behandling hos patienter
med asymptomatisk signifikant karotisstenos. Studien stötte på stora rekryteringsproblem och lyckades endast rekrytera 513
patienter på 5 år, långtidsuppföljning pågår
ännu. I denna interimsanalys var främsta
inriktningen på perioperativ risk, där ingen skillnad i risk för stroke eller död sågs

inom 1 månad mellan karotisoperation och
karotisstentning. Dessutom sågs en så pass
låg risk i gruppen som randomiserats till
medicinsk behandling att det var tveksamt
om operation eller stentning är av värde.
Huvudanalysen väntas inom några år.
Sammantagsvis var det en välorganiserad
och innehållsrik kongress under vackert väder i en fin stad.
Thomas Gu

ST-läkare Neurologen, Norrlands Universitetssjukhus
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Elias Johansson

Neurologen, Norrlands Universitetssjukhus
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

FRÅN REDAKTIONEN

Från redaktionen

I

detta nummer av Vaskulär Medicin kan
Ni kära läsare ta del av färska konferens-/mötesrapporter, omhändertagande av specifika patientpopulationer, läkemedelsrekommendationer, information
om pågående studier, fallrapporter, reserapporter, och kursuppgifter på läkarprogrammet. Den tredje Europeiska Strokekonferensen, ESOC, hölls i Prag i maj. I
en rapport från denna konferens går det att
läsa om flera studieresultat från DAWN-,
CLOSE-, GORE-REDUCE- och SPACE2studierna. DAWN-studien testade mekanisk trombektomi mellan 6 – 24 timmar
efter symptomdebut eller okänd tid för
symptomdebut men där man på MRT såg
en tydlig mismatch tydande på stor vävnad
i risk med liten ischemisk kärna. Mekanisk
trombektomi inom den angivna tidsramen
gav signifikant bättre neurologisk funktion
efter 3 månader jämfört med enbart medicinsk behandling. Det femtionde Nordiska Koagulationsmötet hölls i Helsingfors
vid månadsskiftet augusti-september. I en
rapport från denna kongress kan vi lära
oss att det är mycket som händer på koagulationsområdet, såväl inom trombos och
blödningsområdet med många nya läkemedel inom såväl trombos som blödningsbehandling. Det går bl.a. att läsa om NOACs,
Von Willebrands sjukdom, utvecklingen av
rekombinant FVIIa och Sorkfeber. Den
tredje årliga ESVM (European Society
for Vascular Medicine) kongressen gick av
stapeln i maj i Österrike. Temat för årets
kongress var att belysa den senaste utvecklingen inom det vaskulära medicinska fältet. I en av studierna som presenterades på
kongressen, RIETE, såg man att risken för
större blödning samt recidiv under pågående medicinsk behandling för VTE varierade starkt beroende på bakomliggande
tumörsjukdom.

Finlandiahuset i Helsingfors, där det femtionde Nordiska Koagulationsmötet hölls, ritades av den berömde Alvar Aalto
och färdigställdes 1971.

I Vaskulär Medicin kan vi också läsa att
Cochrane kollaborationen har etablerat sig
i Sverige. Cochranemetodiken är utformad
för att sammanställa medicinsk forskning
och resultat på ett systematiskt, evidensbaserat, sätt för att underlätta för de val som
sjukvårdspersonal, patienter och politiker
efterfrågar. Cochrane styr rigorösa systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier av interventioner inom vård
och hälsa. Vi kan också lära oss varför vi
skall vara försiktiga med att ge Waran till
dialyspatienter. Att använda warfarin till
dialyspatienter är kontroversiellt. Vidare
kan vi läsa om hur alla VTE-patienter vid
SUS under 2 och ett halvt års tid har omhändertagits enligt en standardiserad vårdplan baserad på ett regionalt vårdprogram.

Jag vill återigen uppmana alla medlemmar i vår förening och alla som läser vår tidskrift att skicka in bidrag för publicering i framtida utgåvor av Vaskulär Medicin.
Patientfall sökes – många av oss är kliniskt verksamma och har otaliga patientmöten
i vardagen. Spännande fall dyker upp dagligen och kan vara värda att dela med sig
till andra!

Dessutom kan vi läsa att världens största
randomiserade kontrollerade studie av invasiv behandling vid aterosklerotisk benartärsjukdom görs i Sverige. SWEDEPAD
(SWEdish Drug-Elution trial in Peripheral Arterial Disease) är en register-baserad
randomiserad kontrollerad studie (RRCT)
som genomförs i samarbete mellan i princip alla landets kärlkirurgiska enheter.
Artikelförfattarna bedömer att resultaten
från studierna med stor säkerhet kommer
kunna påverka framtida behandlingsstrategier för benartärsjukdom, och kanske även
i förlängningen inom liknande områden.
Sist men inte minst kan Ni läsa om ett
spännande patientfall med sjukdomstriaden trombocytopeni, njursvikt och tymit,
hur det är att jobba med kardiovaskulära
sjukdomar i Afrika och om läkemedlet
Simvastatin. Trevlig läsning!
Isak Lindstedt
Från redaktionen
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Cochrane Sweden
Ingress: Cochrane Collaboration har nu
(äntligen) etablerat sig i Sverige. Stefan
Acosta, Kommittén för klinisk forskning,
Svensk Kirurgisk Förening, och Matteo
Bruschettini, chef för Cochrane Sweden,
ger här en introduktion.
Vad är Cochrane?

Cochrane grundades 1993 under ledning
av Iain Chalmers som ett svar på doktor
Archie Cochrane´s (figur 1) upprop för
uppdaterade systematiska översikter och
meta-analyser av alla relevanta randomiserade kontrollerade studier inom hälsa
och sjukvård (figur 2). Cochraneöversikter
producerades först inom perinatal medicin
med guidelines inom havandeskap och förlossningsvård (figur 3).
Cochrane är en oberoende, ideell,
icke-statlig organisation, som består av en
grupp av över 37 000 volontärer i mer än
130 länder. Det finns 14 center (med 19
regionala satellitcenter), 16 metodgrupper,
11 verksamhetsområdesgrupper och 53
Cochrane reviewgrupper som täcker olika
ämnesområden. Huvudcentret är beläget i
London, England. Det nordiska Cochranecentret är beläget på Rikshospitalet i Köpenhamn och har satellitverksamhet i Norge, Finland, Polen och Ryssland. Cochrane
reviewgrupper finns inte inom internmedicin, men väl inom subspecialiteter och
ämnesområden associerade till internmedicinen (Tabell 1).
Cochranemetodiken är utformad för att
sammanställa medicinsk forskning och resultat på ett systematiskt, evidensbaserat,
sätt för att facilitera de val som sjukvårdspersonal, patienter och politiker efterfrågar.
Cochrane har ett högt förtroendekapital
och samarbetar med Wikipedia (https://
meta.wikimedia.org/wiki/Cochrane_Collaboration) och WHO (World Health Organization; figur 4).
Cochrane dirigerar rigorösa systematiska
översikter (Tabell 2) av randomiserade kontrollerade studier av interventioner inom
vård och hälsa, och diagnostiska test, och
de färdiga arbetena publiceras i Cochrane
Library med impact factor för Cochrane
Database of Systematic Reviews på 6.1
(2015). Cochranes systematiska översikter
har visat sig hålla en hög kvalitet i jämförel-
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Figur 1. Archibald Cochrane (1909 – 88), epidemiolog från
Skottland.

1979
“It is surely a great criticism of our profession
that we have not organized a critical summary,
by specialty or subspecialty, adapted periodically,
of all relevant randomized controlled trials.”

Figur 3. Cochrane logon illustrerar en meta-analys data i
en forest plot från sju randomiserade kontrollerade studier som jämför billig kortisonbehandling mot placebo
hos kvinnor som föder prematura barn. Analysen visade
att kortisonbehandlingen reducerade oddsen för död
hos prematura barn med 30 – 50% om kortisonbehandling gavs till modern antenatalt. Meta-analysen kunde ha
gjorts redan 1982 då studieunderlag fanns, men sammanställningen publicerades inte förrän 1990, vilket ledde till
att många prematura barn dog i onödan i mellantiden
eftersom obstetriker inte förstod att kortisonbehandling
var effektiv med att förbättra lungmognaden.

(Archie Cochrane)
Figur 2. Citat av Archie Cochrane.

Tabell 1. Internmedicin-associerade Cochrane reviewgrupper.

Ämnesområde (i alfabetisk ordning)

Huvudcenter

Airways

London, England

Hematological Malignancies

Cologne, Germany

Heart

London, England

Hypertension

Vancouver, Canada

Inflammatory Bowel Disease and Functional Bowel Disorders

London, Canada

Metabolic and Endocrine Disorders

Düsseldorf, Tyskland

Stroke

Edinburgh, Skottland

Vascular

Edinburgh, Skottland

Tabell 2. De olika stegen i en Cochranereview.

1. Formulera en frågeställning
2. Identifiera en Cochrane reviewgrupp
3. Registrera titeln för en Cochranereview
4. Utveckla ett protokoll för en full review, som publiceras i Cochrane Database of
Systematic Reviews i Cochrane Library.
5. Genomför review med hjälp av Cochrane Handbook och statistikprogrammet Revman
(som tillhandahålles av Cochrane review gruppen)
6. Publicera review i Cochrane Database of Systematic Reviews i Cochrane Library
7. Uppdatera review

Figur 4. Cochrane har högt förtroende och ökande betydelse för WHO guidelines.

Referenser.
1. Tricco AC, Tetzleff J, Pham B, Brehaut J,
Moher D. Non-Cochrane vs Cochrane reviews were twice as likely to have positive
conclusion statements: cross-sectional study.
J Clin Epidemiol 2009; 62: 380 – 86.
2. Delaney A, Bagshaw SM, Ferland A, Laupland K, Manns B, Doig C. The quality of
reports of critical care meta-analysis in the
Cochrane Database of Systematic Reviews:
an independent appraisal. Crit Care Med
2007; 35: 589 – 94.
3. Moseley AM, Elkins MR, Herbert RD, Maher CG, Sherrington C. Cochrane reviews
used more rigorous methods than non-Cochrane reviews: a survey of systematic reviews
in physiotherapy. J Clin Epidemiol 2009; 62:
1021 – 30.

se med systematiska översikter publicerade
i andra källor1-3. En viktig och användbar
Cochranereview inom internmedicin och
hypertoni är den om renal denervation för
behandling av refraktär hypertoni. Denna
konkluderade baserat på en meta-analys av
12 randomiserade kontrollerade studier att
det finns moderat evidens talande för att renal denervation inte har någon blodtryckssänkande effekt4.
Cochrane Sweden

27 Juni 2016 hölls ett första explorativt
möte i Lund om att undersöka möjligheten
till och rationalen bakom att etablera ett

Cochranecenter i Sverige, ett satellitcenter
till det nordiska centret i Köpenhamn. Matteo Bruschettini har delegerats ansvaret för
att ansöka om att kunna adjungera Lund
som ett Cochranecenter i Sverige. Viktiga
samarbetspartner för etablering i Lund är
Skånes Universitetssjukhus, Region Skåne
och Lunds Universitet. Cochranecentret
invigdes i Lund 16 Maj 2017 (figur 5). En
hemsida,
http://sweden.cochrane.org/sv
där man kommer att kunna informera sig
om Cochrane verksamheten är etablerad.
Där framgår även hur man kan engagera sig
och utbilda sig i att genomföra Cochranereviews.

4. Coppolini G, Pisano A, Rivoli L, Bolignano
D. Renal denervation for resistant hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2017; 2:
CD0011499.

Stefan Acosta

Professor i kärlkirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet. Överläkare, Kärlkliniken, Verksamhetsområde Thorax-Kärl,
Kommittén för klinisk forskning, Svensk Kirurgisk
Förening.

Matteo Bruschettini

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds
Universitet. Överläkare, Verksamhetsområde Pediatrik
Chef Cochrane Sweden
Båda vid Skånes Universitetssjukhus, Malmö-Lund

Figur 5. Cochrane Sweden är ett associerat center till Nordiska Cochrane Center i Köpenhamn. Koordinator och chef för Cochrane Sweden är Matteo Bruschettini (på bilden nedre
raden, 3:e från vänster), forskare vid Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.
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Waran bör inte ges till
dialyspatienter
Läkemedelsverkets riktlinjer från 2017 är inte optimala

I

februari i år gav Läkemedelsverket ut
rekommendationer om antikoagulantia
vid förmaksflimmer (1). De var resultatet från ett expertmöte som arrangerades i
samarbete med Socialstyrelsen den 26-27
maj 2016 i vilket representanter för olika
medicinska specialiteter och experter från
Läkemedelsverket deltog. De är i stort sett
väl genomarbetade och det arbetssätt man
använts sig av beskrevs i årets andra nummer av Vaskulär Medicin av Elias Johansson som deltagit i framtagandet av tre olika
”stroke-riktlinjer” (2).
Trots den relativt breda panelen av experter och att arbetet utförts utan tidspress (2)
innehåller rekommendationerna ett i vår
mening felaktigt budskap. Vi kommenterade detta i ett debattinlägg i Läkartidningen
nr 20-21 i år (3) med till följd att Läkemedelsverket nu ska se över sina rekommendationer (4).
De nu gällande rekommendationerna
inleds med ett sammanfattande huvudbudskap. Där står att läsa att NOAK rekommenderas vid nyinsättning med undantag

för tre indikationer. En av dessa är ”allvarligt nedsatt njurfunktion, där endast warfarin ska användas”. Ett skäl är att tillgängliga
NOAK elimineras helt eller delvis renalt
och därför än så länge anses svårstyrda och
därför kontraindicerade till dessa patienter.
Att konstatera att det är ett problem att använda NOAK hos patienter med avancerad
njursvikt är inte kontroversiellt. Mer bekymmersamt är att vår läkemedelsmyndighet rekommenderar warfarin till dessa patienter utan att diskutera nackdelarna med
att använda det hos patienterna som har
den mest avancerade graden av njursvikt.
Till kategorin patienter med avancerad
njursvikt hör alla patienter i dialys. Om
warfarin ska användas till dialyspatienter
är i allra högsta grad kontroversiellt (5,6,7).
Det är därför anmärkningsvärt att Läkemedelsverket kategoriskt rekommenderat dess användning till alla patienter med
avancerad njursvikt. I bland annat november-numret 2016 av tidskriften Clinical
Journal of the Amercian Society of Nephrology ägnas sex artiklar under rubrikerna

“Controversies in Nephrology” och “Commentaries” åt att diskutera warfarin på indikationen förmaksflimmer till dessa patienter (5,8-12). Det är inte första gången
detta diskuteras i njurmedicinska tidskrifter
(13,14).
En central fråga är om man från dokumenterade behandlingsvinster i en patientpopulation kan extrapolera positiva resultat till
att gälla för en annan typ av patienter hos
vilka dokumentation saknas eller är bristfällig. Detta må vara lockande men har visat
sig vara fel vid flera tillfällen. Ett exempel
är statinbehandling till patienter i hemodialys. Förväntningarna var höga att lipidsänkande behandling skulle ha god effekt hos
denna patientkategori som har en mycket
hög risk för kardiovaskulära komplikationer. Randomiserade, placebo-kontrollerade
studier gjordes så småningom med det nedslående resultatet att statinbehandling inte
alls visade sig ha några positiva effekter på
hjärtkärlsjukdom hos patienter i hemodialys (15).

Figur 1. Risken för ischemisk stroke hos dialyspatienter med förmaksflimmer med eller utan warfarin-behandling. Meta-analys av 11 observationsstudier
(Den statistiska analysen utförd med Review Manager (RevMan) [Computer program]. Version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane
Collaboration, 2014.)
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Vad gäller då för prevention av stroke hos
dialyspatienter med förmaksflimmer?
Trots att stroke är vanligt hos patienter
med avancerad njursvikt och dialys så saknas randomiserade, kontrollerade studier
om antikoagulation som primärprevention
vid förmaksflimmer hos dessa patienter.
Det finns dock ett antal observationsstudier i vilka man har jämfört dialyspatienter
med förmaksflimmer som behandlats med
warfarin med de som inte behandlats med
warfarin. 2015 och 2016 publicerades två
systematiska översikter och meta-analyser
(16,17). Dessa två översikter inkluderade
inte exakt samma studier i sina analyser
men slutsatsen blev densamma. Vi har nu
gjort en ny meta-analys som inkluderar
samtliga 11 observationsstudier (18-28)
som publicerats fram till och med 2016.
Resultatet är samstämmigt i alla tre metaanalyserna. Man kan inte visa på någon
preventiv effekt av warfarin-behandling avseende ischemiska stroke. Summa-estimatet
i vår meta-analys är en relativ risk på 0,96
med ett 95 % konfidensintervall (KI) mellan 0,71 och 1,32, Figur 1. Avseende total
mortalitet var det inte heller någon skillnad
mellan patienter med eller utan warfarin,
Hazard Ratio (HR) 0,96 respektive 0,99
(16,17).
I flera av observationsstudierna har man
justerat för kända riskfaktorer för stroke. Patienter med eller utan warfarin har
matchats med hjälp av olika så kallade ”propensity scores” för att på så sätt göra grupperna jämförbara. Resultaten i dessa studier
och de sensitivitetsanalyser som utförs i meta-analyserna av Dahal et al. (16) respektive
Nochaiwong et al. (17) ändrar inte slutsatsen att warfarin saknar preventiv effekt på
ischemiska stroke. Däremot ses en signifikant ökad frekvens av allvarliga blödningar
i fem av sju studier (16). Sammanvägt HR
på 1,35 (95 KI 1,11;1,64). I den hitintills
största studien i vilken hemorrhagiska stroke analyserats separat noterades även att
frekvensen hemorrhagiska stroke var mer
än dubblerad hos de warfarin-behandlade
patienterna (20).
Patienter med avancerad njursvikt har en
störd kalk- och fosfatomsättning med ökad
förekomst av kärlförkalkningar. Mest uttalat är detta hos dialyspatienter. Figur 2 visar
hur tydligt arteriella väggförkalkningar kan
visualiseras på en vanlig slätröntgen hos en
patient som har haft hemodialys under flera
år. I enstaka fall, om än sällsynta, kan det
smärtsamma och prognostiskt ogynnsamma tillståndet kalcifylaxi uppkomma (29).
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Figur 2. Slätröntgen av hand från 56-årig man med hemodialys i flera år.

Figur 3. Hudulcerationer hos en 59 år gammal
patient som startade hemodialys våren 2015. Patient stod på warfarin-behandling sedan många
år tillbaka på grund av paroxysmalt förmaksflimmer. Under våren 2017 utvecklade patienten kalcifylaxi och Waran sattes ut först då.

Det karakteriseras av förkalkningar i artärernas media som leder till grava störningar
i mikrocirkulationen. Patienten drabbas av
smärtsamma hudulcerationer, vilket illustreras i Figur 3, och överlevnaden är kort.
Warfarin-behandling är associerad med
en ökad frekvens kalcifylaxi (29). Orsaken
är att denna behandling ökar benägenheten
för kärlförkalkningar. Normalt har vi ett
antal hämmare i vår cirkulation som förhindrar att kalk fälls ut (30,31,32). En viktig sådan hämmare är matrix GLA-protein,
ett protein som produceras i levern. Dess
syntes är beroende av vitamin-K och hämmas därmed av warfarin, och risken för progredierande kärlförkalkningar ökar (33).
Mot bakgrund av avsaknad av effekt på
ischemiska stroke, ökad risk för allvarliga
blödningar inklusive hemorrhagiska stroke
och risk att utveckla kalcifylaxi bör warfarin inte rekommenderas till dialyspatienter
med nytillkommet förmaksflimmer. Läkemedelsverkets rekommendationer kommer
förhoppningsvis nu modifieras.
Ola Samuelsson
Docent, Överläkare

Aso Saeed

Med.dr, Överläkare
Njurmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ingen av författarna har några jäv
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Annons

Samlat omhändertagande av patienter
med venös tromboembolism vid
universitetssjukhus
Bakgrund

Ansvaret för omhändertagande av patienter med venös tromboembolism (VTE)
varierar över landet, och ibland även inom
vissa sjukvårdsregioner. Patienter med djup
ventrombos (DVT) uppföljes bland annat
vid internmedicinska, hematologiska och
allmänmedicinska enheter, medan vissa
patienter med lungembolisering (LE) hanteras av kardiologer. Den farmakologiska
VTE-behandlingen har revolutionerats de
senaste åren, genom introduktionen av nya
perorala antikoagulantia (NOAK) vilka nu
rekommenderas internationellt för patienter med VTE [1]. Tillämpning av interventionella behandlingsåtgärder som regional
trombolysbehandling av DVT [2] och vena
cavafilterinläggning [3] kräver tillgång till
kompetens som inte alltid traditionellt
finns tillgänglig vid invärtesmedicinska enheter.
I syfte att kunna erbjuda VTE-patienterna all behövlig kompetens har omhändertagande av denna patientgrupp de senaste
åren vid Skånes Universitetssjukhus (SUS)
standardiserats enligt ett regionalt vårdprogram [4]. Inneliggande sjukhusvård
för VTE vid SUS bedrivs (i mån av vårdplatstillgång) vid kärlavdelningen i Malmö.
Avdelningen är multidisciplinär och inneliggande patienter bedömes dagligen av
läkare med både internmedicinsk, kärlkirurgisk och endovaskulär kompetens varför beslutsvägarna kring de patienter som
är aktuella för interventionell behandling
är korta. Sedan 140501 finns dessutom en
gemensam vårdplan för polikliniskt omhändertagande av VTE inom SUS upptagningsområde, omfattande både akut
omhändertagande och uppföljning. Denna
innehåller bland annat riktlinjer för poliklinisk behandling av vissa patienter med LE
[Fig. 1].
Den mottagning där alla VTE-patienter
uppföljes polikliniskt efter akutbesök eller
sjukhusvistelse bemannas av läkare från
två organisatoriskt skilda verksamhetsom-

råden, kärlmedicin och koagulationsssjukdomar, men drivs med gemensam utgångspunkt från regionala vårdprogrammet [4].
I denna artikel redovisas två och ett halvt
års erfarenheter från behandling av 2 401
patienter med VTE vid vår enhet.
Polikliniskt omhändertagande av DVT
och LE

De flesta patienter med DVT behandlas sedan många år polikliniskt, medan patienter
med LE traditionellt har behandlats inneliggande på sjukhus under den initiala sjukdomsfasen [5]. I syfte att underlätta poliklinisering av både patienter med DVT och
LE finns på akutmottagningarna vid SUS
färdiga VTE-pärmar med aktuella PM, förenklad sköterskeremiss och patientinstruktioner.
VTE-patienter som polikliniserats från
akutmottagningen erhåller tid till erfaren
sjuksköterska på kärlmottagningen nästkommande vardag för information, registrering i AuriculA [6], utprovning av
kompressionsstrumpa klass I vid DVT i
nedre extremiteten och vid behov ny läkarbedömning av kärlmedicinsk konsult. Här
finns beredskap för de enstaka fall då patienten i detta skede behöver läggas in för
t.ex smärtlindring, syrgasbehandling eller
för ställningstagande till lokal trombolys av
proximal DVT.
För att kunna poliklinisera även LE-behandling krävs ett verktyg för att uppskatta
sjukdomens svårighetsgrad och komplikationsrisk vid behandling. Det mest kända
scoresystemet för allvarlighetsbedömning
av LE (Pulmonary Embolism Severity
Score, PESI) har testats i en prospektiv randomiserad studie [7]. I sin förenklade form
(sPESI) är det avsevärt mer användarvänligt
och har retrospektivt god överenstämmelse
med den äldre varianten.
En liknande men mer holistisk riskstratifiering i kombination med värdering av
anatomisk utbredning har utvärderats på
drygt 300 polikliniserade patienter med

LE mellan 2007-2011 utan några signaler
om minskad patientsäkerhet [8]. År 2014
startade vi med poliklinisering av patienter
med LE vid SUS akutmottagningar i Malmö och Lund i större skala enligt ett särskilt
PM [Fig. 1].
För att komma i fråga för poliklinisering
skall patienten med LE skall vara respiratoriskt och cirkulatoriskt opåverkad, ha en
god kardiopulmonell reserv, ej ha massiva
eller centrala lungembolier och ej tecken på
högerkammarsvikt eller dysfunktion. Extra
viktigt vid hembehandling är att säkerställa god följsamhet i antikoagulantia (AK)behandlingen och iaktta sedvanliga kontraindikationer för AK-behandling. Man
bör också ha i åtanke att förutsättningen for
en säker hembehandling ar välfungerande
organisation och kommunikation mellan
akutmottagning och VTE- eller AK-enhet.
Hembehandlingen har nu blivit potentiellt
lättvindigare för patient och AK-mottagning genom användande av NOAK som
inte kräver samma kringresurser i form av
provtagningar. Med vissa av dessa preparat
slipper man även initial behandling med
heparinsubstanser och åtföljande behov
av instruktioner i injektionsteknik. Sedan
2014 har ca 1/3 av patienter som får en
LE-diagnos vid SUS akutmottagningar behandlats polikliniskt, vilket med en tidigare
genomsnittlig vårdtid på 3 dygn och till en
dygnskostnad på 4439 kr beräknas innebära en besparing i form av minskad kostnad
för inneliggande vård på ca. 750 000 SEK/
år. De medicinska erfarenheterna från poliklinisering av de 147 patienter som polikliniserats med NOAK-behandling är under sammanställning.
Vid NOAK-behandling ansvarar AKenheten för att kreatinin kontrolleras efter
3, 6 och 12 månader och därefter årligen
samt att komplikationsregistreringar görs
och för dosjusteringar inför olika typer av
ingrepp. Likaså är AK-enheten en telefonrådgivande instans för patienter och andra
sjukvårdsinstanser. Vi har per 170101 ca.
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Figur 1. PM för poliklinisering av patienter med lungemboli på SUS.

2 500 patienter med VTE diagnos på SUS
inskrivna i AuriculA varav 80 % behandlas med NOAK. I regionens vårdprogram
[4] har i frånvaro av direkta jämförelser
mellan de nya preparaten inte gjorts ställningstagande till förmån för något specifikt
NOAK, vilket lett till en ganska jämn fördelning mellan de tre första preparat som
godkänts för behandling på indikationen
VTE.

ningar av läkemedel, frågor kring utplockning av vena cavafilter, indikation för venös
rekanalisering mot svårt posttrombotiskt
syndrom (PTS), initial utredning med avseende på kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) med mera. Vi
har regelbundna enhetsövergripande möten
för falldiskussioner och avstämning kring
rutiner.

Fortsatt mottagningsuppföljning

Omhändertagande av patienter med andra viktiga folksjukdomar såsom ischemisk
hjärtsjukdom, hjärtsvikt, ischemisk stroke
med flera sker sedan länge vid profilerade enheter enligt nationella riktlinjer [9,
10]. Speciella mottagningar för patienter
med hjärtsvikt, diabetes och andra vanliga åkommor finns vid både sjukhus och
många vårdcentraler, och vård av patienter
med dessa åkommor dokumenteras och
uppföljes dessutom rutinmässigt i nationella kvalitetsregister [11]. Däremot saknas i
stor utsträckning nationell konsensus vad
gäller både öppen- och slutenvårdsrutiner
av VTE-patienter. Vi tror att vår modell
med ett strukturerat helhetsgrepp kring

Samtliga patienter med VTE, både polikliniserade och sjukhusvårdade får ett återbesök 4-6 veckor efter VTE-diagnos där vi
oftast vid ett och samma mottagningsbesök
kan fastställa optimal behandlingstid och ta
ställning till behov av ytterligare utredning.
Om inget ytterligare utredningsbehov finns
och beslut om behandlingstid fattats remitteras patienten till primärvården om ytterligare läkarkontroll krävs, till exempel om
tillsvidarebehandling bedömts som lämpligast [Fig. 2]. Med vår samlade kompetens
kan vi hantera de flesta frågor av vikt för
våra patienter såsom koagulationsutredningar, eventuella koncentrationsbestäm-
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Diskussion

VTE-vården har inneburit ett mervärde för
patienterna i form av en samlad och enhällig information kring VTE-sjukdomen och
behandling, effektivt utnyttjande av resurser, ökad kontinuitet genom vårdkedjan.
En brist i vår organisation är att rådande
vårdplatsläge inte tillåter att alla patienter med VTE vårdas på kärlavdelningen.
Den ökande andelen NOAK-behandlade
patienter har underlättat en högre grad av
poliklinisering innebärande stora potentiella besparingar. I vårt upptagningsområde
uppskattar vi att vi sparar ca 200 vårddygn/
år om vi fortsätter att poliklinisera en stor
del av patienterna som får LE-diagnos på
akutmottagningen.
En risk med ökad användning av NOAK
kan vara att man slopar den strukturerade
uppföljning som varit rutin för warfarinbehandlade patienter då patienterna inte
längre är i strikt behov av kontakt med
AK-enheten för doseringsfrågor. Minskad
andel warfarinbehandlade patienter innebär
ett minskat behov av laboratoriekontroller
och kan leda till att omhändertagandet av
VTE-patienterna decentraliseras. Om en
sådan förändring innebär övervägande för-

Figur 2. Flödesschema för omhändertagande av venös tromboembolism på SUS.

VTE diagnos ställd på
akutmottagning.
Hembehandling

Besök hos kärlsköterska
första vardagen. Vid
behov läkarbedömning.

VTE diagnos ställd på
akutmottagning.
Inneliggande vård

Telefonkontakt eller
besök hos AK-sköterska
inom 3 dagar
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eller nackdelar återstår att dokumentera, eftersom även NOAK-behandling kräver en
välfungerande AK-verksamhet för patientinformation och njurfunktionskontroller.
Organisationen av VTE vården måste
naturligtvis anpassas efter lokala förutsättningar och övrig sjukvårdsstruktur. Vi har
en fördel med att verka i en tätbefolkad
del av landet med relativt korta geografiska
avstånd och goda allmänna kommunikationer. För att kunna rekommendera ovanstående modell till andra sjukhus krävs dock
dokumenterade goda resultat vad gäller
behandlingseffekter och komplikationer.
Systematisk uppföljning i detta avseende
har påbörjats inom ramen för ett doktorandprojekt.
Konklusioner

Alla VTE-patienter vid SUS har under 2
och ett halvt års tid omhändertagits enligt
en standardiserad vårdplan baserad på ett
regionalt vårdprogram. De medicinska resultaten avseende mortalitet, behandlingsbiverkningar etc är för närvarande föremål
för systematisk uppföljning inom ramen för
ett doktorandprojekt.
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Nordiskt Koagulationsmöte
2017 i Helsingfors

D

et femtionde Nordiska Koagulationsmötet hölls i Finlandiahuset
vid Mannerheimgatan i Helsingfors 31 augusti – 2 september i år (2017).
Helsingfors bjöd på ett mycket spännade
vetenskapligt program med många inhemska föreläsare men också inbjudna internationella föreläsare med gedigen erfarenhet.
Mycket händer nu på koagulationsområdet, såväl inom trombos och blödningsområdet med många nya läkemedel inom såväl
trombos som blödningsbehandling vilket
gör att det finns ett stort intresse från läkemedelsföretagen att delta med utställningar
och satellitsymposier. Dessa nordiska möten som började i mycket liten skala som
”Öresundsmöten” för 50 år sedan har nu
växt och med åren attraherat fler och fler
deltagare och också fått ett ökat fokus mot
kliniska frågeställningar
Inledningsvis presenterade professor
Riitta Lassila från Helsingfors de senaste 50
årens nordiska koagulationshistoria. Norden har varit och är fortfarande ett starkt
område inom koagulationsforskning såväl
inom blödningssjukdomar som trombossjukdomar och dessa möten stärker gemenskapen och skapar förutsättningar för nya
samarbeten på nordisk nivå

Första dagens sessioner ägnades bl.a. åt de

nya antikoagulantia (NOACs el DOACs)
som ersatt tidigare behandling med warfarin hos många patienter med förmaksflimmer och venös trombos men som inte kan
användas på indikationen mekanisk hjärtklaffprotes. En alldeles färsk avhandling
från Helsingfors, av dr Helin, redovisa resultat från såväl spikade plasmaprover med
olika NOAC som på plasmaprover från patienter där man mätt läkemedelskoncentrationer av NOAC och också analyserat och
undersökt trombingeneration och helblodsaggregometri av trombocyter, det senare
med instrumentet Multiplate™.
Von Willebrands sjukdom var också i fokus under första dagen och professor David
Lillicrap från Kingston University i Canada gav två föreläsningar som på ett mycket

förtjänstfullt sätt beskrev komplexiteten i
interaktionen mellan FVIII och von Willebrandfaktorn. Intressant är också att i en
tredjedel av patienterna som har symtom
och låg aktivitet av von Willebrandfaktorn
som stämmer med von Willebrands sjukdom typ1 finner man ingen mutation i genen för denna. Det finns många proteiner
som är inblandade i syntes och omsättning
av von Willebrandfaktorn så det är inte lätt
att reda ut…
Heparin som nu fyllt mer än 100 år och
är fascinerande med inte bara antikoagulativa egenskaper presenterades av professor
emeritus Ulf Lindahl från Uppsala. Heparin fick stor betydelse för trombosbehandling och profylax samt möjliggjorde öppen
hjärtkirurgi med hjärt-lungmaskin, som
gjordes för första gången i Europa i Stockholm 1954.
På kvällen bjöds vi deltagare på en afton
i Helsingfors historiska museum som ligger
strax intill Finlandia och i en regnig augustikväll begav vi oss sedan till vila inför
nästa dags presentationer.
Andra dagen startade med en presentation av Ulla Hedner, kvinnlig koagulationsnestor, som beskrev den fascinerade utvecklingen av rekombinant FVIIa, ett läkemedel
som möjliggjort effektiv blödningsbehandling av många hemofilipatienter med inhibitorer, dvs. antikroppar mot FVIII eller
FIX.
Därefter följde en presentation av professor Jokiranta från Helsingfors som på ett
lysande sätt föreläste om komplementsystemets och koagulationssystemets interaktion
och betydelse t.ex. vid trombotisk mikroangiopati(TMA) vid atypisk HUS.
Sorkfeber, en sjukdom med högst förekomst globalt i Finland och Sverige. Även
här sker en aktivering av koagulationssystemet och både ett minskat antal trombocyter och minskad trombocytaggregation,
mätt med Multiplate™.
Därefter följde ett symposium sponsrat
av Bayer med presentation av professor
Johannes Oldenburg från det stora hemo-

filicentret i Bonn som rapporterade från
deras center där patienter skiftat behandling från Kogenate Bayer till Kovaltry- med
sammanlagd observationstid 48 patientår. Ingen inhibitorutveckling hos dessa
PTP-patients, dvs. previously treated patients.
Cancer och trombos belystes ur olika

vinklar i nästa symposium följt av ett symposium sponsrat av Pfizer om hemofilibehandling, i vilket bl.a. användningen av
ultraljud för att undersöka leder togs upp
med många patientexempel av Pål André
Holme från Oslo och nya, fascinerande
behandlingsmöjligheter med genterapi av
Valter Arruda från USA. Dagens sista symposium handlade också om blödarsjuka och
tog bl.a. upp samarbete mellan Finland och
Estland.
På kvällen fick vi en utmärkt middag ledd
av enstrålande conferencier och med traditionella tal med vitsar.
Sista dagens morgon inleddes med ett
satellitsymposium sponsrat av SOBI som
har två långverkande faktorkoncentrat registrerade, Alprolix® och Elocta®. En panel
med olika yrkeskategorier från de nordiska
länderna diskuterade utifrån olika autentiska patientfall. En problematik belystes
angående de olika typerna av assays som
används för att analysera faktoraktivitet
i blodprov och de diskrepanser som finns
mellan olika metoder för de nya långverkande läkemedlen.
Nästa år är det Stockholms tur att hålla
mötet och preliminärt datum är 6-8 september 2018 så blockera redan nu dessa
datum i din kalender!
Margareta Holmström

Docent, överläkare
Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum
Karolinska Universitetssjukhuset

Tomas Lindahl

Professor, överläkare
Klinisk kemi
Linköpings universitetssjukhus
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Världens största randomiserade
studie av invasiv behandling vid
benartärsjukdom görs i Sverige
Världens största randomiserade kontrollerade studie av invasiv behandling vid aterosklerotisk benartärsjukdom görs i Sverige. SWEDEPAD (SWEdish Drug-Elution trial in
Peripheral Arterial Disease) är en register-baserad randomiserad kontrollerad studie
(RRCT) som genomförs i samarbete mellan i princip alla landets kärlkirurgiska enheter. Studien leds från Sahlgrenska akademin och finansieras genom Vetenskapsrådets
medel för klinisk behandlingsforskning samt forskningsmedel från Hjärt-Lungfonden.

A

terosklerotisk
benartärsjukdom
är vanligt i befolkningen, orsakar
stort lidande och innebär i sin allvarligaste form (kritisk ischemi) ofta svårkuperad smärta och en påtaglig risk för
amputation[1-3]. Även patienter med lindrigare cirkulationsnedsättning (claudicatio
intermittens) har en markant försämrad
hälsorelaterad livskvalitet[4]. Utöver detta
är risken för allvarliga hjärt-kärlhändelser
(stroke, hjärtinfarkt och kardiovaskulär
död) markant förhöjd vid benartärsjukdom, även hos patienter som saknar kliniska manifestationer från andra kärlterritorier
än benartärerna[5].
Den vanligaste invasiva behandlingen
(omkring 70 % av interventionerna) som
erbjuds till patienter med symptomgivande
stenotiska och/eller ocklusiva kärllesioner i
benartärerna är PTA (perkutan transluminal angioplastik, s.k. ”ballongvidgning”),
med eller utan stentbehandling (figur 1).
I Sverige genomförs omkring 4500 sådana
endovaskulära ingrepp för benartärsjukdom
varje år, om man i beräkningen inkluderar
även re-interventioner[6].
En viktig begränsning för invasiva kärlinterventioner är att en relativt stor andel av
patienterna, cirka 30 % inom ett år, drabbas av återkommande förträngning (s.k.
restenos) inom behandlat blodkärlsavsnitt
på grund av neointimal hyperplasi, varvid
symptombilden ofta återkommer. Restenosutvecklingen kan troligen åtminstone
delvis motverkas genom användning av ny-

ligen introducerade adjuvanta tekniker, där
behandlingsinstrumenten (dvs. PTA-ballongerna eller stentarna) har behandlats
med ett läkemedel som hämmar celldelning. Läkemedlet (vanligen paclitaxel) är
vidhäftat till ballongens- eller stentets yta,
och på grund av sina specifika egenskaper
absorberas det i artärväggen i samband
med att ballongen uppblåses, eller verkar
från stentet som appliceras i blodkärlet.
Läkemedlet utövar sin effekt endast lokalt
i artärväggen och förväntas där hindra
den komplicerade kärlbiologiska process
som orsakar restenosen. Med anglosaxisk
terminologi benämns produkterna vanligen drug-eluting stents (DES) respektive
drug-coated ballons (DEB)[7].

Figur 1: Schematisk illustration av PTA (perkutan
transluminal angioplastik) inklusive stentbehandling.

DEB/DES-teknologi anses lovande vid
benartärsjukdom men det vetenskapliga
stödet är påfallande bristfälligt [8-10]. En
handfull vetenskapliga publikationer har
undersökt den nya teknologins förmåga att
motverka restenos jämfört med konventionell endovaskulär behandling, men studierna är generellt små och ingen har kunnat
bekräfta direkta positiva effekter på kliniskt
relevanta utfallsmått såsom exempelvis amputationsrisk eller hälsorelaterad livskvalitet
[11-13]. Flera specifikt anpassade system
för behandling av benartärsjukdom med
den nya teknologin har emellertid redan
introducerats och marknadsförs intensivt.
De drogavgivande produkterna är också
väsentligt dyrare, vilket förstärker behovet
av att undersöka om användandet av drogavgivande tekniker verkligen resulterar i någon meningsfull patientnytta.
Det uttrycks också idag kritik från det

vetenskapliga samhället vad gäller införandet av nya medicintekniska produkter, där
man oroas för bristen på tydligt regelverk
och resursstarka granskande myndigheter,
till skillnad från inom den mer välreglerade läkemedelsforskningen[14]. Samtidigt föreligger stora svårigheter att bedriva
randomiserade kontrollerade studier, inte
minst inom kirurgiska specialiteter. Det är
ofta tidsödande och mycket dyrt, och inte
sällan saknas tillräckligt patientunderlag
för att nå statistisk styrka för enskilda kirurgiska procedurers effekter, även om flera
universitetssjukhus samarbetar. Ett annat
problem med randomiserade prövningar
är att inklusions- och exklusionskriterier
ofta är snävt formulerade vilket påverkar
generaliserbarheten, liksom att påvisad klinisk nytta av en procedur även från ett häl-
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so- och sjukvårds- samt samhällsperspektiv
behöver vägas mot merkostnader förenade
med proceduren. Sådana kostnadseffektivitetsstudier kräver också med nödvändighet
kräver ett stort patientunderlag.
Delvis som ett svar på denna problematik
introducerades konceptet med registerbaserade randomiserade kontrollerade prövningar (RRCT) av svenska kollegor inom
kardiologin. I den banbrytande TASTEstudien (the Thrombus Aspiration in
ST-Elevation Myocardial Infarction in
Scandinavia) introducerades en randomiseringsfunktion i det svenska coronarangiografi- och coronarangioplastikregistret
(SCAAR), en del av SWEDEHEARTregistret. På detta sätt kombinerades de vetenskapliga fördelarna av en randomiserad
grupptilldelning med fördelarna av resultatutvärdering i ett stort nationellt patientregister på ett nytt och helt unikt sätt. I
TASTE-studien randomiserades hela 7259
patienter med akut ST-höjningsinfarkt till
perkutan coronar intervention med eller
utan samtidig intracoronar trombaspiration. Randomiseringen gjordes online direkt i registret, i samband med akut hjärtinfarkt, och studien (som inte kunde bekräfta
någon mortalitetsvinst med trombaspiration) uppnådde en imponerande nationell
täckningsgrad. Arbetet fick ett mycket fint
mottagande i forskarvärlden och resulterade i en meriterande publikation i The New
England Journal of Medicine[15]. Användandet av trombaspiration i samband med
PCI vid hjärtinfarkt har efter att studien
publicerades minskat markant, och studiens resultat har gjort avtryck i tongivande
internationella guidelines. Fördelarna med
RRCT-konceptet blev uppenbara: kostnaden blev en bråkdel av det som skulle
krävas för att genomföra en konventionell
randomiserad prövning, en hög inklusionsandel medförde god generaliserbarhet och
eftersom även de patienter som inte randomiserades i studien registrerades i SCAAR
hade man hade god kontroll på bortfallet i
studien, vilket ofta är ett problem i konventionella randomiserade prövningar.
Mot denna bakgrund fick vi idén att til�lämpa RRCT-konceptet på den för kärlkirurgin och den interventionella radiologin
mycket centrala frågan om patientnyttan av
”drogavgivande teknologi” vid endovaskulär behandling av benartärsjukdom, vilket
blev startskottet för SWEDEPAD. Genom
att använda det svenska kärlkirurgiska registret SWEDVASC och infoga en rando-
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Figur 2: Flödesschema för SWEDEPAD 1 och SWEDEPAD 2. DE=drug-elution, no-DE= non-drug-elution.

miseringsmodul kan de flesta svenskar som
genomgår ett röntgenlett kärlingrepp nu
värderas för, och erbjudas en plats i studien.
Registreringsflödet för benartärsjukdom i
SWEDVASC kompletterades med en randomiseringsmodul, och registret används
även som eCRF (electronic Case Record
Form) i studien. Projektet finslipades till
att omfatta två delstudier med likartad design och uppföljningsalgoritm men med
olika utfallsmått – SWEDEPAD 1 vid kritisk extremitetsischemi och SWEDEPAD
2 vid claudicatio intermittens (figur 2).
Randomiseringen sker i samband med att
behandlingen genomförs på angiografilaboratoriet, dvs. så nära själva interventionen
som möjligt. Först när det förträngda eller
helt stängda kärlavsnittet passerats med en
ledare, vilket är en förutsättning för att kärlförträngningen skall kunna behandlas, randomiseras patienten av operatören online
direkt via registret.
I skrivande stund har hela 1350 patienter
randomiserats i SWEDEPAD-projektet och
redan nu är SWEDEPAD-studien därmed
med råge den största randomiserade prövning av en invasiv behandlingsmetod som
genomförts vid benartärsjukdom. Dock är
målsättningen att nå 3733 patienter baserat
på de statistiska styrkeberäkningarna, vilket
illustrerar de krav på patientvolymer som
vanligen krävs i denna typ av kliniska prövningar. Primärt utfallsmått i SWEDEPAD 1

är amputationsfrekvens och i SWEDEPAD
2 hälsorelaterad livskvalitet (mätt med det
benartärsjukdomsspecifika instrumentet
VascuQoL-6). Även hälsoekonomiska analyser är planerade i projektet och för detta
ändamål används ytterligare ett frågeformulär, hälsoenkäten EQ5D-3L. Patienterna följs upp under hela den tidsperiod som
förlöper från det att den första patienten
randomiserats till dess att den sist randomiserade patienten har följts upp under ett
års tid. Den samlade uppföljningstiden blir
således betydande. Uppföljningsdata dokumenteras i SWEDVASC, kompletterat med
uppgifter från sjukvårdens patientregister. I
princip sker uppföljningen enligt SWEDVASC:s ordinarie rutiner, frånsett att vi
strävar att genomföra ultraljudsuppföljning
(duplex) på så många patienter som det är
möjligt (för att objektivt dokumentera ev.
restenosutveckling) samt avseende insamlingen av EQ5D-3L. En interimanalys är
planerad när tusen patienter har följts upp
under ett års tid och resultatet av den analysen kan komma att påverka omfattningen
av studien.
Vår bedömning är att resultaten från stu-

dierna med stor säkerhet kommer påverka
framtida behandlingsstrategier för benartärsjukdom, och kanske även i förlängningen inom liknande områden, till exempel vid
njurartärstenos och stenoser i dialysfistlar.

RRCT-konceptet, som till stora delar bygger på våra unika personnummer i Sverige i
kombination med tillgången på välutbyggda och valida kvalitetsregister, innebär en
fantastisk möjlighet för ett litet land som
Sverige att hävda sig internationellt inom
klinisk behandlingsforskning och att bidra
till att besvara viktiga kliniska frågor inom
en mängd olika specialiteter och discipliner.
Inte minst i samband med introduktionen
av nya medicin-tekniska produkter kan
RRCT-studier få stor betydelse på grund av
konceptets relativt låga kostnader i kombination med ett förhållandevis snabbt och
generaliserbart genomförande. Det är väldigt roligt för oss som forskare med intresse
för benartärsjukdom att få var med på denna resa, som förhoppningsvis i slutändan
kommer att gagna de patienter vi dagligen
möter på våra angiografilab och interventionssalar runt om i Sverige.

Inklusionskriterier, SWEDEPAD-studierna:
• Alla vuxna > 18 års ålder som är villiga att delta i studien
• Symtomatisk benartärsjukdom (kritisk ischemi eller claudicatio) orsakad av
>50 % stenos eller ocklusion av infrainguinala artärer och tillgängliga för
endovaskulär behandling enligt etablerade kirurgiska indikationer

Studiens webbplats: http://www.ucr.uu.se/swedepad/
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en tredje årliga ESVM (European
Society for Vascular Medicine)
kongressen gick av stapeln den
7-9 maj i Graz, Österrike som inte ska förväxlas med den parfymblomstrande staden
Grasse, Frankrike. Graz eller som det uttalas och tidigare stavats, ”Gratz”, ligger 14
mil sydväst om Wien och är med sina dryga
220 000 invånare den näst största staden i
landet.
Drygt 500 deltagare hade anmält sig till
kongressen, men det var tyvärr ganska sparsamt med åhörare under endel av sessionerna.
En stor organisatorisk förändring för
ESVM som presenterades på årets möte var
att den tidigare presidenten Adriana Visona (Italien) tackades av för sin insats och
den tillträdande Prof. Marianne Brodmann
(Österrike) välkomnades till sitt nya uppdrag för den kommande perioden (20172018).
Brodmanns tema för årets kongress var
att belysa den senaste utvecklingen inom
det vaskulära medicinska fältet. Detta återspeglade i programmet där en hel del av
symposiet var organiserat av industrin med
inriktning på endovaskulära hjälpmedel
samt sponsrade medicinska behandlingar.
Enligt Brodmann är angiologin den snabbast växande grenen inom internmedicin,
vilket delvis kan förklaras av den rådande
och fortsatt växande prevalensen av patienter med perifer artärssjukdom.

Under första kongressdagen var fokus
mestadels riktat på att diskutera karotisoch njurartärsjukdomar med en efterföljande ultraljudsdiagnostisk workshop för de
som föranmält sig sedan tidigare.
Andra dagen ägnades åt framförallt perifer artärssjukdom samt djup ventrombos
(DVT). Professorn Emeritus i kärlkirurgi
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Anders Gottsäter och Moncef Zarrouk.

Lars Norgren från Universitetssjukhuset
i Örebro gav oss en uppdatering över det
rådande dagsläget vad gäller kritisk ischemi
hos patienter med perifer artärssjukdom.
Incidensen ligger mellan 500-1000 per
1 000 0000 invånare. Runt om i världen har
prevalensen dessutom ökat med ca 29 %
mellan åren 2000 och 2010 (1). Den endovaskulära behandlingen har kraftigt ökat
och är idag den dominanta behandlingsregimen framför den tidigare öppna kirurgin. Tyvärr finns det en betydande del patienter med kritisk ischemi som ej lämpar
sig för operativ åtgärd och där amputation
inte är nödvändigt för stunden. Detta faktum utgjorde basen för Sigrid Nikols (professor i kärlmedicin i Hamburg) föreläsning
om en fas 3 studie där man använder celler
ifrån placenta (PLacental eXpanded, [PLX])
i ett försök att förbättra cirkulationen hos

patienter med kritisk ischemi vilka inte är
aktuella för operativ åtgärd. Slutresultatet
av denna fas 3 studie blir spännande att följa i framtiden, dock har tidigare försök vad
gäller stamceller och behandling av perifer
kärlsjukdom varit ytterst begränsad.
Under sista kongressdagen fokuserades
mycket på de enskilda medlemsländernas
nationella föreningar, och deras vårdprogram inom olika kärlsjukdomar. Zsolt Pecsvarady,(professor i kärlmedicin i Budapest)
som berättade om det lyckade arbetet med
att få angiologi som en egen subspecialitet i
Ungern. Man hade dessutom flertalet egna
vaskulära medicinska tidskrifter och välutvecklade vårdprogram för merpaten av de
vaskulära sjukdomarna, och man fick en
uppfattning att angiologin i Ungern var
starkt växande.

Franska kollegor informerade oss om deras synsätt vad gäller behandling av djupventrombos i underbenet, där deras rekommendation är att endast följa förloppet
med ultraljud och såldes ej ge medicinskt
behandling om/förrän DVT:n involverar
låret. Undantag är t.ex. om patienten har
en bakomliggande malign sjukdom, då behandlas även dessa DVT:er. Bakgrunden till
detta resonemang är att recidivrisken är betydligt lägre hos patienter med underbens
DVT jämfört med DVT:er som involverar
låret.
Italienska föreläsare presenterade intressanta data ifrån RIETE (International
Registry of Patients with Venous Thromboembolism), där man ser att risken för
större blödning samt recidiv under pågående medicinsk behandling för VTE varierar starkt beroende på bakomliggande
tumörsjukdom (2). Patienter med prostatacancer tenderar att blöda i större utsträckning än de får trombosrecidiv. Detta skiljer
sig ifrån t.ex. bröstcancer samt kolorektalcancer där risken för de båda händelserna
förhåller sig likartad, däremot är risken för
trombosrecidiv större än blödningsrisken
hos patienter med lungcancer.
SVM hade organiserat en session om scre-

ening för bukaortaaneurysm (abdominal
aortic aneurysm (AAA). Anders Gottsäter
gav i egenskap av en av de aktiva i SASS
(Swedish Aneurysm Screening Study)
-gruppen en överblick kring screeningverksamheten bland 65-åriga män i Sverige och
Storbritannien, och presenterade resultaten
ifrån gruppens senaste publikation (3), där
våra nationella data bekräftar nyttan med
AAA-screening som tidigare visats i randomiserade studier vad gäller att minska
aneurysmrelaterad död. Den svenska screeningmodellen har även bekräftats vara kostnadseffektiv (4).
Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi
vid Karolinska Universitetssjukhuset gav
en utomordentligt fin uppdatering kring
det högaktuella ämnet huruvida man skall
screena kvinnor för AAA eller ej. Tidigare
randomiserade studier har hittills inte funnit vetenskapliga övertygande belägg för att
genomföra detta eftersom prevalensen är
låg och screening därmed har en låg kostnadseffektivitet. Däremot så kan det vara så
att man ska rikta in sig på specifika patientgrupper (targeted screening), i vilka man
förväntar sig en högre prevalens av sjukdomen, till exempel hos rökande eller tidigare
rökande kvinnor (5).

"Den svenska
screeningmodellen
har även bekräftats vara
kostnadseffektiv"
Mellan de olika sessionerna organiserade
man dessutom presentationer av föredrag
med hjälp av elektroniska posters. Totalt var
det 75 föredrag som presenterades under
kongressen. Det enda svenska posterbidraget var vårt arbete ”Aortic diameter at age
65 in men with newly diagnosed type 2 diabetes” (6).Vi vet att diabetes mellitus innebär en minskad risk för utveckling av AAA
och ville studera huruvida denna effekt är
detekterbar redan hos patienter som nyligen
blivit diagnostiserade med diabetes. Vi fann
dock ingen skillnad vad gäller aortadiameter eller prevalens av AAA hos patienter
med nydebuterad diabetes jämfört med hos
en kontrollgrupp utan diabetes. Sannolikt
uppkommer alltså skyddseffekten mot AAA
först efter en tids prevalent diabetes.
Moncef Zarrouk

Specialistläkare, Kärlcentrum, Malmö
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Ingar Timberg
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Recurrent thrombocytopenia,
renal failure and thymitis of
Unknown cause. A case report.
Abstract

A 45-year old man was admitted to an
intensive care unit with flank pain and
thrombocytopenia. He was treated for a suspected septicaemia but turned out to have
signs of an unknown collagenosis which responded to plasma exchange, thymectomi
and corticosteroids. Kidney biopsy revealed an intense tubulointerstitial reaction
with suspected microthrombotic lesions
in the vessels. The condition reoccurred
with thrombocytopenia a couple of months
later but responded to plasma exchange,
corticosteroids and mycophenolate mofetil.
An unknown collagenosis with findings of
autoimmune thymitis and tubulointerstitial
nephritis is the most probable cause of the
condition.
Case Report

A 45-year old man who had had arthralgias and back pain of unknown cause 4 years
earlier. He was then seen by a rheumatologist and had a transiently positive PR-3
ANCA test (1).
He was admitted to the ICU of the University Hospital of Linkoping, Sweden
by the end of May 2008. He had a severe thrombocytopenia with a thrombocyte level of 19 x109/l the 26th of May and
28x109/l the 27th of May together with
flank pain. A cholecystitis was suspected.
Antiphospholipid antibodies (PLA) were
detected but only in a borderline level (2).
ANCA, ANA and anti-DNA were negative.
A weakly positive PR-3 ANCA test was first
described 13U (range 7-15) but was later
denied by capture ANCA technique. Antibodies to cardiolipin were positive in a low
level (16 GPL-U/ml). The patient was treated for a suspected septicaemia and required ventilator care. Autoantibodies against
thrombocytes (possibly artefactual), as well
as antibodies to erythrocytes (DAT), were
detected close to an infusion of intravenous
gammaglobulin. A thrombotic thrombo24
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cytopenia (TTP) was suspected and he was
treated with corticosteroids and plasma exchange and hemodialysis due to acute renal
failure (3). In July he was thymectomized
due to a thymal swelling detected on a CT
scan of the thorax and suspected thymoma
(4). During the summer he was treated with
antibiotics, high doses of corticosteroids (5,
6) and 16 plasma exchange treatments as
well as intravenous immunoglobulin on
two occasions, cyclosporine A on one occasion and Rituximab on two occasions
(7). After thymectomi in July, and the Rituximab treatments, the thrombocytopenia
became less prominent. A kidney biopsy
showed an intense tubulointerstitial inflammatory reaction and a suspected thrombotic microangiopathy (TMA) compatible
with that of a thrombotic thrombocytope-

nic purpura with vascular lesions (Figs 1a
and b). Similar kidney biopsy findings have
been described in lupus nephritis (8). The
thymus preparation revealed an involution
of the gland as well as glandular and mediastinal fibrosis (Figs 2a and b). During most
of the summer and all autumn intermittent
haemodialysis was required. In September
the patient was admitted from the ICU to
a rehabilitation unit due to critical illness
myopathy with tetraplegia but in the late
autumn muscular strength reoccurred and
in January the patient was walking without
support.
Severe thrombocytopenia reoccurred
in November 2008 with a platelet level of
16 x109/l. The condition was better after
plasma exchange treatments in December
with thrombocyte levels around 35x109/l.

Figure 1a

Figure 2a

Figure 1b

Figure 2b

Renal function also became better with a
creatinine clearance of 14ml/min in January 2009 with the patient on two dialysis
treatments per week. The diagnosis was
now a possible atypic relapsing thrombotic
thrombocytopenic purpura (9).
ADAMTS 13 factor (10, 11, 12, 13,14),
initially below 20 %, was normal in January 2009. Complement levels (C3/C3d)
showed signs of inflammation rather than
complement consumption
In February 2009 haemodialysis could be
withdrawn. Clinical physiological examination of the kidneys revealed an ischemic
left kidney probably as a result of a bleeding
after the kidney biopsy. ANCA was still negative. Thrombocyte levels were now above
70x109/l. Treatment with mycophenolate mophetil (15) was added. In June the
thrombocyte levels were above 100x109/l
and in September they were normalized. In
Oct. 2011 creatinine was 183 µmol/l.
Discussion and conclusion

This patient had a TTP like syndrome
and a renal biopsy with an intensive tubulointerstitial reaction and a thrombotic
microangiopathic kidney lesion together
with renal failure and recurrent thrombocytopenia coupled to thymitis of unknown
cause responding to plasma exchange, corticosteroids and thymectomy. Renal failure
remained. Earlier cases of TTP coupled to
thymoma, but not to thymitis, have been
described (16). The renal biopsy findings
are suggestive of a thrombotic microangiopathy but also compatible with findings in
certain cases of collagenosis e.g. Sjogren´s
syndrome (17, 18, 19). The coexistence
of an unknown collagenosis e.g. overlap
syndrome (20, 21) could not be excluded.
Similar syndromes have been described in
malignant hypertension and associated to
drugs (22, 23).
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Internmedicinare på den
kenyanska landsbygden
Hur är det att arbeta som internmedicinare på den kenyanska landsbygden? Jag
hade i somras förmånen att få erfara detta
under åtta intensiva veckor som volontärläkare. Tillsammans med min hustru Laura
Pompermaier, kirurg på US i Linköping,
och Erik Lundqvist, ST-läkare i kirurgi på
Vrinnevisjukhuset i Norrköping, reste
jag i Skandinaviska Läkarbankens regi
till Mutomo Mission Hopsital, ett missions-sjukhus beläget drygt 20 mil sydost
om Nairobi. Med på resan följde även vår
sjuårige son Robert, samt Lauras kusin
Federica Pancheri, som barnvaktade Robert medan vi arbetade på sjukhuset.
Mutomo Mission Hospital

Mutomo Mission Hospital grundades år
1964 av irländska nunnor från ordern
Sisters of Mercy, och har sedan dess vuxit till ett förhållandevis stort sjukhus med
slutenvårdsplatser inom medicin, kirurgi,
pediatrik, och obstetrik/gynekologi. Öppenvårdsmottagningen (OPD eller Out
Patient Department) bemannades av så
kallade clinical officers, som inte har läkarutbildning utan en mer basal praktisk klinisk utbildning. OPD användes som akutmottagning, så det var härifrån patienter
skrevs in på vårdavdelningarna, men även
som öppenvårdsmottagning för patienter
med kroniska sjukdomar såsom hypertoni, diabetes och hjärtsvikt. Triage utfördes av en sjuksköterska som kontrollerade
puls, blodtryck, temperatur och saturation.
Man saknade tyvärr ett riktigt akutrum, så
även de svårast sjuka patienterna, med till
exempel septisk chock eller omfattande
multitrauma, omhändertogs på ett trångt
litet kontorsrum, antingen på en brits eller
ibland på golvet om flera svårt sjuka patienter kom samtidigt. På sjukhuset arbetade
två fast anställda läkare, Dr Amollo och
Dr Mutua, som fungerade som ständiga
bakjourer för samtliga inneliggande och
polikliniska patienter. Deras jouruppdrag
präglades till stor del av förlossningsvården.
Så gott som varje dag och natt genomfördes
oplanerade mer eller mindre akuta kejsarsnitt. Man kan alltså förstå att jourbördan
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Mutomo Mission Hospital grundades 1964 av irländska nunnor från ordern Sisters of Mercy.

blir tung, även för dessa två synnerligen
lojala och hårt arbetande doktorer, och det
är mot den bakgrunden som bland annat
Skandinaviska Läkarbanken skickar volontärläkare till Mutomo Mission Hospital.
Livet på medicinavdelningen

Arbetsveckan på sjukhuset sträckte sig
från måndag till lördag, och varje arbetsdag började klockan åtta på morgonen
med en gemensam ”Prayer for Peaceful
Elections” inför det stundande nationella
presidentvalet, följt av vacker afrikansk
gospelsång. Därefter följde för oss läkare
ett kort morgonmöte, där nattens jourer
rapporterade om inläggningar och eventuella avlidna patienter på avdelningarna,
och dagens operationsprogram planerades.
Den aktuella tillgången till blod rapporterades. Därefter började rondarbetet på
medicinavdelningen. Det fanns inte ett
bestämt antal vårdplatser, utan de som be-

hövde läggas in lades in och sängarna verkade alltid räcka till. Medicinavdelningen
var indelad i tre vårdlag: Female Medical,
Male Medical samt Isolation Ward. På det
sistnämnda vårdlaget fanns enkelrum för
patienter med misstänkt eller bekräftad
lungtuberkulos, eller immunsuppression
på grund av HIV-infektion. Efter en kort
introduktion var jag under större delen
av vistelsen ensam läkare på avdelningen.
Under de första veckorna var det relativt
lugnt, med cirka 15 patienter inneliggande och i genomsnitt 2-3 inskrivningar och
lika många utskrivningar per dag. Lumbalpunktioner på patienter med misstänkt meningit, samt terapeutiska ascites-tappningar
på patienter med leversvikt, gjordes efter
rondarbetet. Lungröntgen utfördes på sjukhuset, och röntgenplåten hängdes upp i ett
pappkuvert bredvid patientens säng. Under
en typisk dag var det en eller två patienter
som talade tillräckligt god engelska för att

Hypertoni är en folksjukdom även i Kenya.

hela anamnesen skulle kunna inhämtas
utan hjälp av tolk. Övriga patienter talade
antingen kiswahili, eller det lokala språket
kikamba, så sjuksköterskorna hjälpte till
med tolkning. Journalanteckningarna var
handskrivna på engelska, ofta svårlästa och
med talrika förkortningar, men det gick att
vänja sig även vid detta system efter hand.
Lab-svar kom till avdelningens enda dator i
form av pdf-filer, en fil för varje analys, och
sjuksköterskorna kopierade sedan i mån av
tid över resultaten till pappersjournalen.
En dietist fanns på plats och deltog i rondarbetet ett par dagar per vecka. Tyvärr fanns
det inte sjukgymnaster på avdelningen, så
mobilisering- och rehabiliteringsmöjligheterna var helt obefintliga. Många patienter
förblev sängliggande under hela vårdtiden.
Mot slutet av vår Kenya-vistelse inleddes
en nationell sjuksköterske-strejk på de statligt finansierade sjukhusen. Detta innebar
en markant ökad belastning på Mutomo
Mission, då patienterna sökte sig till privata
sjukhus för att få vård. Avdelningen fylldes nu till brädden, vilket innebar en hög
belastning. Ofta var det en sköterska som
ensam hade ansvar för samtliga patienter på
medicinavdelningen, utan stöd från undersköterskor i patientarbetet, och samma sköterska hade inte sällan ansvar även för kirurgavdelningens fem eller sex postoperativa
patienter. Det hände därför att ordinerade
provtagningar och ibland även ordinerade
behandlingar helt enkelt inte blev utförda,
vilket var en återkommande källa till frustration. Man fick då prioritera och se till att
det mest akuta blev gjort. Resten fick vänta
tills tid fanns.

Hypertoni

Hypertoni var en vanligt förekommande
diagnos på öppenvårdsmottagningen, och
det hände även att patienter lades in för
initiering eller optimering av hypertonibehandling. All blodtrycksmätning sköttes
med automatiska Omron-mätare. Basal hypertoniutredning som kunde genomföras
på sjukhuset inbegrep kontroll av urinsticka
samt ”U/E/C” dvs urea elektrolyter och
kreatinin. Man kunde även göra lungröntgen för att värdera förekomst av organskada
i form av kardiomegali, men varken EKG
eller endokrinologiskt laborativt ”finlir” lät
sig göras på plats i Mutomo. För detta krävdes remiss till större sjukhus. De vanligast
förekommande hypertonimedicinerna var
hydroklorthiazid, i dosen 25 mg per dag,
samt nifedipin, i dosen 20 mg en eller två
gånger dagligen. Enalapril användes sällan
som förstahandsmedel vid hypertoni, och
betablockerare användes synnerligen sparsamt på denna indikation. Angiotensinreceptorblockerare fanns inte i sjukhusapotekets förråd men kunde förskrivas på särskild pappersblankett. Hos patienter med
mycket högt blodtryck som blev inlagda
för trycksänkning, ordinerades den arterioselektiva dilateraren hydralazin (Apresolin)
intravenöst som initial behandling, i dosen
25 mg som en engångsdos, ofta med god
initial trycksänkande effekt.

långt gången obehandlad svikt, med ödem,
halsvenstas och rasslande lungor. Diagnostiken fick grunda sig på kliniska fynd.
Den lokala minnesregeln var: ”Two tachys
(tachycardia + tachypnoea) plus two megas
(hepatomegaly + cardiomegaly) equals cardiac failure.” Behandlingen bestod typiskt
av furosemid intravenöst under de första
dygnen, ofta med tillägg av spironolakton
redan från första dygnet, följt av succesiv
upptrappning av enalapril samt övergång
från intravenös till peroral furosemid. Digitalis förespråkades i de lokala riktlinjerna som sviktbehandling till patienter med
takykardi, även om rytmen inte var känd.
Betablockerare fanns att förskriva i form
av atenolol, men de bättre dokumenterade
sviktpreparaten metoprolol, carvedilol och
bisoprolol fanns inte tillgängliga på sjukhuset. Remiss för ekokardiografi och EKG på
Machakos Imaging Centre rekommenderades och erbjöds vid hemgång. Detta innebar dock för patienten sex timmars bilfärd
(enkel resa) och långt ifrån alla patienter
hade ekonomiska möjligheter att företa
denna resa. Återbesök och klinisk uppföljning hos en clinical officer på öppenvårdsmottagningen erbjöds inom två veckor.
För utredning av eventuell bakomliggande
ischemisk genes krävdes remiss till kardiolog i Nairobi, vilket för flertalet patienter
inte framstod som ett realistiskt alternativ.

Hjärtsvikt

Stroke

Nyupptäckt hjärtsvikt var en vanlig orsak
till inläggning på medicinavdelningen och
ofta en mycket tacksam patientgrupp att
behandla. En del patienter kom in med

Ett antal patienter med stroke hann vårdas på medicinavdelningen under vår vistelse i Mutomo, och detta var kanske den
internmedicinska patientgrupp där bristen
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Vårt östgötska läkarteam på plats i Mutomo.

på resurser framstod som mest påtaglig
och beklagansvärd. Att skilja mellan blödningsstroke och ischemisk stroke lät sig till
att börja med inte göras. Om blodtrycket
var lågt och pulsen oregelbunden föreföll
flimmer och kardioembolisk stroke sannolikt. Dessvärre saknades möjlighet att mäta
PK-INR på sjukhuslaboratoriet, så även om
warfarin fanns i sjukhusapotekets lager så
gick antikoagulerande behandling inte att
initiera på ett säkert sätt utan det var ASA
eller ingen behandling som var alternativen.
NOAK-preparat fanns inte tillgängliga. I de
fall där pulsen var regelbunden, stod vi helt
utan ledtrådar rörande genesen, och kunde följaktligen inte göra annat än att sätta in blodtrycksbehandling. Statiner fanns
bara på apotek utanför sjukhuset och sådan
behandling kunde således inte initieras inneliggande. Och om den medicinska diagnostiken och sekundärprofylaxen blev bristfällig, var det än mer sorgligt att konstatera
att det paramedicinska omhändertagandet,
som är så viktigt för dessa patienter, helt och
hållet uteblev. Sjuksköterskorna hade varken tid eller intresse av att delta ens i basal
mobilisering eller träning. Till sängliggande
patienter kunde vändschema ordineras men
inte ens detta genomfördes alltid. Jag försökte att till de anhöriga i varje fall förmed-
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Sjukhusets dietist Joel, som var ansvarig för kostrådgivning vid diabetes.

la vikten av enkel kontraktur-profylax av
den paretiska sidan men jag tror tyvärr inte
att detta fick så stort genomslag. Patienterna lämnade sjukhuset med kvarvarande hemipares och afasi, för fortsatt sängliggande
omvårdnad i hemmet. Remiss för datortomografi i Machakos, följt av återbesök för
ställningstagande till ASA-behandling och
uppföljning av blodtrycksmedicinering erbjöds, och någon hade hört att man kunde
vända sig till statligt finansierade sjukhus
för att komma i kontakt med sjukgymnast,
men det var ändå sorgligt att konstatera hur
lite som fanns att erbjuda för strokepatienterna.
Diabetes

Man planerar en särskild diabetesdag i
Mutomo till hösten, och jag upplevde att
det fanns ett genuint intresse av att förbättra omhändertagandet av patienter med diabetes. Vid återbesöken för diabeteskontroll
kontrollerades slumpglukos, vilket fick bli
den enda markören för glykemisk kontroll.
HbA1c gick inte att analysera på sjukhuslaboratoriet, man hade haft metoden tidigare men nu var apparaten sedan länge trasig. Återbesöken gick fort eftersom de var
inklämda bland alla akutbesök som skulle
betas av. Å andra sidan kom patienterna på

täta besök: av kostnadsskäl blev det ofta så
att endast en månads förbrukning av läkemedel skrevs ut åt gången, och enda sättet
att få nytt recept var att komma tillbaka på
besök. För njurarnas del kunde urinsticka
kontrolleras, liksom kreatinin. Ögonbottenscreening utfördes inte rutinmässigt
men en av sjukhusets clinical officers hade
vidareutbildat sig i oftalmologi och höll en
engagerad föreläsning om diabetes-retinopati på ett morgonmöte, så ambitionen
finns. Förhoppningsvis kommer man igång
med systematisk ögonscreening framöver.
Laserbehandling erbjuds på flera sjukhus i
Kenya, såväl privata som statligt finansierade, så förutsättningar för behandling finns.
Med tanke på hur många patienter som gick
barfota eller i enkla plastsandaler så hade jag
nog förväntat mig att se fler fotsår än vad
som faktiskt var fallet. Fotstatus genomfördes inte rutinmässigt, och medvetenheten
om fotkomplikationer föreföll låg bland
såväl sjukvårdspersonal som patienter. Jag
höll en översiktsföreläsning om diabetes
på en av sjukhusets torsdagsutbildningar,
och försökte då bland annat slå ett slag för
statinbehandling vid diabetes. Atorvastatin
kunde förskrivas på särskild pappersblankett och införskaffas på privata apotek utanför sjukhuset, vilket dock för patienterna

verkade bli både kostsamt och omständligt,
och lipidstatus kunde inte kontrolleras på
sjukhuslaboratoriet. Vad gäller den glykemiska kontrollen användes antingen metformin eller glibenklamid, ensamma eller
i kombination. Vid behandling av ketoacidos användes ett schema med intramuskulära insulin-injektioner som inledande
behandling, följt av subkutana injektioner
av humant snabbinsulin som ordinerades
enligt en så kallad ”sliding scale”. Under
min vistelse i Mutomo inkom inte någon
patient med allvarlig ketoacidos till sjukhuset, men flera patienter blev inlagda med
omätbart höga glukosvärden för att initiera
insulinbehandling. Det enda tillgängliga
insulinet att förskriva för insulinbehandling
i hemmet var Mixtard. Informationsmaterial i form av planscher om hypoglykemi
och andra komplikationer fanns upphängda på avdelningen, och kunde användas
vid patientutbildningen innan patienterna
skrevs hem. Jag träffade på avdelningen
en patient som drabbats av glibenklamidorsakad hypoglykemi, som turligt nog inte
blev särskilt utdragen. Den gamla kvinnan
som drabbats hade fått några extra ”diabetestabletter” av sina välmenande anhöriga,
för de tyckte att hon hade sett lite hängig
ut, visade det sig…
HIV-associerade infektioner

Den tveklöst sjukaste patientgruppen på
medicinavdelningen var patienterna med
AIDS, som skrevs in när de drabbats av
opportunistiska infektioner eller anemi.
Det rörde sig antingen om nydiagnostiserade patienter, eller om patienter med sedan
länge känd sjukdom som inkom med behandlingssvikt. Ofta var de mycket magerlagda och såg svårt kakektiska ut. Detta tillstånd benämndes ”wasting syndrome” och
förde snarast tankarna till medicinhistoriska bilder av patienter med obehandlad typ
1-diabetes från tiden innan insulin fanns
tillgängligt som behandling. Många patienter kom av olika anledningar alltför sent
till sjukhuset och mortaliteten bland dessa
ofta unga patienter var tyvärr hög. Graden
av immunsupprimering kunde skattas genom koncentrationen av CD4-lymfocyter.
CD4-tal lägre än 350 anges av WHO som
indikation for att starta antiviral behandling även i frånvaro av komplikationer, och
värden under 200 innebär svår immunsuppression. De inlagda patienterna hade
ofta extremt låga CD4-tal, inte sällan under 50 och i ett par tillfällen noterades till
och med ensiffriga eller omätbara CD4-tal.

Typiska infektioner som drabbade dessa
patienter var pneumonier, lungtuberkulos,
utbredd oral candidos, och många patienter
hade även diarré. Det fanns inte möjlighet
att genomföra några odlingar på sjukhuslaboratoriet, men patienter med nyupptäckt
HIV-smitta screenades med VDRL-test
(Venereal Disease Research Laboratory) för
syfilis. Vid positivt VDRL-test gavs bensylpenicillin som intramuskulär engångsdos.
Även hepatit B och C screenades för vid
nyupptäckt HIV-smitta. De intravenösa
antibiotika som fanns att tillgå var bensylpenicillin (pneumoni) ekvacillin (hud- och
mjukdelsinfektioner) ceftriaxon (bakteriell
meningit och som empirisk behandling av
infektioner av oklart fokus) samt gentamycin (ofta använt tillägg till bensylpenicillin).
Primärprofylax med peroralt co-trimoxazol
(trimetoprim-sulfa) gavs till samtliga patienter med HIV-infektion. HIV-screening
på vårdens initiativ benämndes PITC (Provider Initiated Testing and Counselling)
och genomfördes så pass liberalt på intagna patienter, oavsett inkomstorsak, att det
närmast kunde betraktas som ett obligatoriskt ”inskrivningsprov”. Jag upplevde att
organisationen kring denna patientgrupp
var välfungerande med mycket engagerade
”counsellors” (kuratorer) och clinical officers. Bromsmediciner var gratis tack vare
statligt stöd.

HIV-associerad tuberkulos

Tuberkulos anses vara den viktigaste
HIV-associerade opportunistiska infektionen, och har beräknats orsaka en fjärdedel av alla dödsfall bland HIV-infekterade
patienter. HIV-screening genomfördes på
alla patienter som utreddes för misstänkt
tuberkulos, och för alla patienter med HIV
som lades in efterfrågades aktivt de klassiska
tuberkulos-symptomen hosta, feber, viktförlust och nattliga svettningar. Misstänkt
lungtuberkulos utreddes genom lung-röntgen samt sputum-mikroskopi för syra-fasta
stavar. Ofta kompletterades diagnostiken
även med sputum-prov för så kallad Genexpert-analys, som visats kunna diagnostisera merparten av de patienter som har lungtuberkulos trots ”negativa” sputum-mikroskopifynd. Patienter med nydiagnostiserad
tuberkulos och samtidig nydiagnostiserad
obehandlad HIV-infektion startades först
på tuberkulosbehandling. Den standardiserade tuberkulosbehandlingen bestod av
2 månaders induktionsfas (isoniazid + rifampicin + pyrazinamid + etambutol) följt
av 4 månaders konsolideringsbehandling
(rifampicin + isoniazid) och skulle pågå i
minst 2 veckor innan antiretroviral behandling kunde initieras. Simultan behandlingsstart med både tuberkulosbehandling och
antiretroviral behandling kan nämligen
medföra utveckling av IRIS (Immune Re-

Vårdteamet på Medical Ward.
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i regionen, och utövar sina toxiska effekter
genom att hämma enzymet acetylcholinesteras. Följden blir ett överskott av acetylcholin och således uppstår en parasympatisk dominans med ökad salivation och bradykardi. Behandling gavs i form av atropin
i höga doser, och patienterna lades in för
observation. Det fanns en välfungerande
rutin att samtliga patienter som intoxikerat sig skulle träffa en ”counsellor” innan
de skrevs hem. Precis som hemma alltså:
psykiatrikonsult efter avslutad somatisk behandling. Detta kändes mycket skönt för
mig eftersom det var minst sagt svårt att ta
en fullgod social anamnes via tolk...
Malaria

constitution Inflammatory Syndrome), en
systemisk inflammatorisk reaktion som kan
uppkomma när immunförsvaret ”väcks till
liv” och reagerar mot obehandlade allvarliga
infektioner.
Kryptokock-meningit

CNS-infektioner av den jästliknande svampen Cryptococcus neoformans är en fruktad
opportunistisk infektion som kan drabba
immunsupprimerade. Kryptokock-meningit kan presentera sig kliniskt som succesivt
debuterande huvudvärk, ibland associerad
med feber och personlighetsförändring.
Nackstelhet behöver däremot, till skillnad
från vad som är fallet vid bakteriell meningit, inte föreligga. Kryptokockmeningit
misstänktes på vid basis när personer med
känd HIV-infektion sökte med huvudvärk
eller kramper, och det fanns ett serologiskt
snabbtest, ”CRAG”, som analyserades på
sjukhuslaboratoriet för att utreda misstänkta fall. Behandlingen bestod antingen av
flukonazol i hög dos, 1200 mg/dag i 2 veckor, eller av 2 veckors behandling med amfoterricin B i kombination med flukonazol.
Amfoterricin B-behandlingen anses vara
det mer effektiva alternativet, men denna
behandling var emellertid lite omständlig.
Dels var substansen ljuskänslig och fick
därför skyddas med en svart sopsäck över
droppställningen, dels fanns risk för såväl
njurskada som hypokalemi som vanliga biverkningar. Patienten var tvungen att hållas väl hydrerad med dagliga natriumklorid-dropp med kaliumtillsats under den del
av dygnet som amfoterricin B-droppen inte
30
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pågick. Det låter kanske inte så krävande,
men i en resurssvag sjukvårdsmiljö innebar
dessa 14-dagarsbehandlingar en betydande
arbetsinsats från avdelnings-sjuksköterskan.
Som komplement till den medicinska behandlingen utfördes även terapeutisk lumbalpunktion vilket tros förbättra prognosen
genom att sänka det intrakraniella trycket. Av de fem patienter som behandlades
för kryptokock-meningit var det särskilt
en ung kvinna som stannar i mitt minne.
Hon hade blivit inlagd för kramper, feber,
huvudvärk och minnesstörningar. CRAGtestet utföll positivt och behandling inleddes. Efter en veckas kombinerad amfoterricin B- och flukonazol-behandling började
kreatininvärdet att stiga och kaliumvärdet sjunka trots våra profylaktiska hydreringsdropp. Behandlingen ändrades då till
högdos flukonazol i monoterapi under behandlingsvecka två, och det gladde oss alla
mycket när vi kunde skriva hem en riktigt
välmående patient med normal njurfunktion, normalt kalium och utan huvudvärk
efter drygt två veckors inneliggande vård.
Patientens make hade funnits vid hennes
sida under hela sjukhusvistelsen, vilket inte
var vanligt förekommande.
Intoxikationer

Hemma i Norrköping är intoxikationer en
vanlig intagningsorsak på akutvårdsavdelningen, och detta visade sig vara fallet även
i Mutomo. Den substans som dominerade var dock för mig främmande: organiska fosfater. Dessa kemikalier används som
bekämpningsmedel av många jordbrukare

Uppskattningsvis 2000 personer avlider
varje dag av malaria i världen. Majoriteten
av dödsfallen orsakas av Plasmodium falciparum, och drabbar barn i Afrika. Snabbtest för malaria togs på vida indikationer vid
inläggning, men under min vistelse konstaterades endast ett fall av malaria på medicinavdelningen. Det rörde sig om en 16-årig
flicka som inkom med en diffus anamnes
med ”convulsions” vilket visade sig innebära okontaktbarhet och rullande ögonrörelser. Flickan var vid ankomst knappt vid
medvetande och hon hade hög feber, hög
puls och lågt blodtryck. Pupillerna var sidlika och fokalneurologiska bortfalls- eller
retningssymptom saknades, men vid Doll´s
Eye test flöt ögonen helt okontrollerat på
ett sätt som förde tankarna till hjärnstamsskada. Hon fick initialt behandling med
dropp, paracetamol intramuskulärt samt
en engångsdos ceftriaxon. Vi övervägde diagnostisk lumbalpunktion men fick snabbt
svar på malariatestet, som utföll positivt,
och inledde då omedelbart behandling.
Varken artesunat (rekommenderad förstahandsbehandling vid svår malaria) eller artemether fanns för tillfället tillgängligt för
parenteral behandling på sjukhuset, så patienten fick istället intravenöst kininfosfat
(20 mg/kg som bolusdos under 4 timmar,
följt av 10 mg/kg som långsam infusion tre
gånger per dygn). Dygn två var patienten
något mer klar, hon kunde nu följa med
blicken på uppmaning, men kreatinin-värdet hade stigit och diuresen var skral, så
hon fick vätskas upp rejält. Dygn tre sjönk
hon i medvetandegrad. Fjärde dygnet såg vi
dock en glädjande förbättring i vakenhetsgrad och kunde övergå till peroral behandling med artemether-lumefantrin (Riamet).
Njursvikten gick att reversera och hon kunde ett par dygn senare till vår glädje skrivas
ut i gott allmäntillstånd.

Livet i Mutomo

Vi trivdes väldigt bra i Mutomo. Vår enkla
men trivsamma läkarvilla låg direkt bredvid sjukhuset. Robert lekte på dagarna i
sjukhusträdgården och blev snart kompis
med alla sjukhusets trädgårdsmästare och
väktare, och hjälpte till att vakta getterna
som kom och betade utanför det närbelägna bårhuset. Vår utmärkta hushållerska
Celina lagade god vegetarisk mat till lunch
och till middag, för det mesta chapati (traditionellt indiskt tunnbröd), ris eller pannkakor med kokta grönsaker eller färsk frukt.
Sjukhusområdet var inhägnat och porten
bemannades av väktare, men vi upplevde
att stämningen i byn Mutomo var avspänd
och vänlig. Här fanns flera små caféer som
serverade läsk och den afrikanska ölen Tusker, och massor av små affärer där vi handlade enorma avocados och mangos, och
bröd och kaffe till frukostarna. Lördagarna
var marknadsdagar och då kunde vi ibland
smita från sjukhuset ett par timmar för att
njuta av folkvimlet på de dammiga gatorna. Vi tänker tillbaka på tiden i Mutomo
med glädje, och vi riktar ett stort tack till
nyvunna vänner och kollegor på sjukhuset,
som tog emot oss tropikmedicinska nybörjare med stor värme och engagemang. Vi
tackar också Skandinaviska Läkarbanken,
som organiserade vår resa, samt våra hemmakliniker i Norrköping och Linköping,
som utan att tveka beviljade oss tjänstledighet mitt under semesterperioden.

Robert tillsammans med jämnåriga lekkamrater på den närbelägna skolan.
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Magnus Wijkman

Geparden (Acinonyx jubatus) utstrålar elegans och värdighet, och är savannens oslagbara sprinter. Topphastigheter om 29 m/s har dokumenterats. Till skillnad från andra kattdjur
drar geparden inte in klorna helt och hållet i tassarna, och man tror att detta bidrar till bättre markfäste under de snabba rusherna.
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Annons

Kurs i evidensbaserad medicin
på läkarprogrammet,
Karolinska Institutet
Under läkarprogrammet på Karolinska

Institutet finns ett antal valbara kurser. En
av de nyaste är en fem veckor lång kurs under termin 11 som heter ”Läkemedel – val
och värdering idag och imorgon” som ges
vid Klinisk Farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Kursansvariga är Karin
Söderberg-Löfdal och Mia von Euler. Eftersom läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom sjukvården (1) så är det
viktigt att kritiskt kunna granska evidensen
bakom de läkemedel vi använder. Felaktig
läkemedelsbehandling är tyvärr en vanlig
orsak till sjukhusinläggningar (2-3) vilket
gör det viktigt att kunna ge rätt behandling
till rätt patient på rätt indikation. Idag finns
nästan 12 000 godkända läkemedel i Sveri-

ge (även om en stor del av dessa inte marknadsförs) (4) och läkemedelsbehandling
har blivit allt mer komplext. Vilken plats
har nya läkemedel i behandlingsarsenalen
och hur bedömer vi deras effekt och nytta
är frågan som kursen försöker besvara och
ge verktyg för. Istället för tentamen sker examinationen i form av ett examinationsarbete där studenterna får skriva om ett läkemedel. Ett intressant område där flera nya
läkemedel introducerats under relativt kort
tid är de nya, ej vitamin-K beroende, orala
antikoagulantia (NOAK). I detta nummer
publiceras examinationsarbeten om dessa.

1. Wilson A, McDonald P, Hayes L, Cooney
J. Health promotion in the general practice
consultation: a minute makes a difference.
BMJ. 1992;304(6821):227-30.
2. Rydberg DM, Holm L, Engqvist I, Fryckstedt J, Lindh JD, Stiller CO, Asker-Hagelberg C. Adverse Drug Reactions in a Tertiary
Care Emergency Medicine Ward - Prevalence, Preventability and Reporting. PLoS One.
2016;11(9):e0162948.
3. von Euler M, Eliasson E, Ohlén G, Bergman
U. Adverse drug reactions causing hospitalization can be monitored from computerized
medical records and thereby indicate the quality of drug utilization. Pharmacoepidemiol
Drug Saf. 2006;15(3):179-84.
4. https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/Tillsynsplaner/2014/Tillsynsplan2014-Godkanda_lakemedelsprodukter.pdf [hämtad 170202]

Simvastatin
Inledning

Simvastatin är en statin, ett lipidsänkande
läkemedel som ges på indikationerna hyperlipidemi och kardiovaskulär prevention.
Simvastatin är förstahandsval på Kloka listan som sekundär prevention efter en kardiovaskulär händelse (1).
År 2008 var den största åldersgruppen
att få nyinsatt lipidsänkande medel 65-74
år (ca 39/1000 personår män, ca 36/1000
personår kvinnor), men åldern 75-84 år
utgjorde också en stor del av nyinsatta lipidsänkande medel (ca 34/1000 personår
män, ca 30/1000 personår kvinnor) (2).
Utköpen av lipidsänkande läkemedel skiljde sig något åt över landet, där Värmland
hade flest med 105/1000 invånare och Got-

land 60/1000 invånare. Under 2008 hämtade fler än 760 000 personer i Sverige ut
ett lipidsänkande läkemedel, varav 83 % var
simvastatin (2). År 2015 hämtade 532 886
personer ut simvastatin (61/1000 personår
män och 48/1000 personår kvinnor), varav
den största åldersgruppen var 70 år (16).
Verkningsmekanism

Simvastatin hydroliseras i levern till en aktiv beta-hydroxisyraform av lakton, som
är en HMG-reduktas hämmare. Denna
inhiberar HMG-CoAs omvandling till mevalonat, som är ett tidigt hastighetsbestämmande steg i kolesterolsyntesen. Låga halter
kolesterol intracellulärt, leder till en uppreglering av LDL-receptorer samt ett ökat

upptag av VLDL. Detta gör att simvastatin
som regel sänker LDL-halterna i blodet,
oavsett nivå vid behandlingsstart (3,4).
Farmakokinetik

Den aktiva formen av simvastatin är som
högst systemiskt, 1-2 h efter oralt intagen
dos (ca 5 % av dosen). Simvastatin metaboliseras av CYP3A4 i lever och mag-tarmkanalen de olika metaboliter som bildas utsöndras till ca 13 % via urinen och ca 60 %
via feaces (då även inräknat icke-absorberat
simvastatin) (3).
Effekt

Fram till 1994 då den dubbelblindade så
kallade 4S, RCT studien publicerades,
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var evidensen för att sänka kolesterol med
medicinering otillräckliga. Syftet med 4S
studien var att studera om simvastatin hade
effekt på sjuklighet och död (5).
I studien deltog 4444 kvinnor och män i
åldrarna 35-70 år, som hade genomgått en
hjärtinfarkt alternativt hade angina pektoris. Försökspersonerna randomiserades till
behandling med simvastatin eller placebo.
Stratifiering utfördes med avseende på klinik och tidigare genomgången hjärtinfarkt.
De exklusionskriterier som användes
i studien var kvinnor med möjlighet att
bli gravida, sekundär hyperkolesterolemi,
vasospastisk angina, tendon xanthomata,
planerad kardiell kirurgi, hjärtinfarkt inom
6 månader, digitalisbehandlad hjärtsvikt,
behandling mot arrytmier, tidigare stroke,
tidigare alkohol eller drogmissbruk, nedsatt
leverfunktion, klaffnedsättning med hemodynamisk påverkan, pågående medverkan
i andra läkemedelstudier eller känd överkänslighet mot HMG-reduktas hämmare
(5).
Mediantiden för uppföljning av patienter-

na var 5,4 år, med primärt utfallsmått död.
Sekundära utfallsmått var kardiovaskulära händelser, död till följd av ateroskleros,
myokardiell revaskulisering och akut inläggning med infarktmisstanke men utan
att kunna visa det (5).
Försökspersonerna i simvastatingruppen
fick initialt 20 mg/dag simvastatin. Inom
6 månader hade 37 % av dessa fått sin dos
ökad till 40 mg/dag och två av patienterna
hade fått dosen sänkt till 10 mg/dag. Efter
6 veckor i studien, då alla som fick simvastatin fortfarande hade 20 mg/dag, hade
totalkolesterolhalten hos dessa sjunkit med
28 %, medan de var i princip oförändrade i
placebogruppen (5). Målet var att totalkolesterolet skulle ligga mellan 3-52 mmol/l
i interventionsgruppen och inte över 9
mmol/l i kontrollgruppen (5). Blodfetterna
i simvastatingruppen ändrades med -25 %
(totalkolesterol - baseline 6,74 mmol/l), 35 % (LDL – baseline 4,87 mmol/l), +8 %
(HDL – baseline 1,18 mmol/l), -10 %
(triglycerider – baseline 1,49 mmol/l), under uppföljningstiden (5). Motsvarande
förändring i placebogruppen var +1 % (totalkolesterol - baseline 6,75 mmol/l), +1 %
(LDL – baseline 4,87 mmol/l), +1 % (HDL
– baseline 1,19 mmol/l), +7 % (triglycerider – baseline 1,51 mmol/l) (5). Under
studietiden dog 438 patienter, 12 % i placebogruppen och 8 % i simvastatingruppen.
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RR för död i gruppen som fått simvastatin
var 0,7 (95 % CI: 0,58-0,85). RR för död
av kardiell orsak i samma grupp var 0,58
i simvastatingruppen (95 % CI: 0,46-0,73)
(5). Den RR för död eller stor kardiovaskulär händelse var signifikant minskad för alla
patienter som randomiserats till simvastatin
utom gruppen kvinnor och död, där RR var
oförändrad 1,12 (95 % CI: 0,65-1,93) (5).
Ytterligare en RCT som syftade till att
studera effekten av simvastatin (40 mg) på
mortalitet och morbiditet är ”The heart
protection study” (HPT-studien). Studien
initierades för att vidare studera de långsiktiga effekterna av simvastatin hos grupper där evidensen för positiva effekter av
simvastatin inte varit klarlagda i tidigare
studier: diabetiker, äldre kvinnor och de
med lägre LDL vid behandlingsstart än genomsnittet för en västerländsk population.
Där var det primära utfallsmåttet död och
dödliga eller icke-dödliga kardiovaskulära
händelser. Analysen skulle också innefatta
en bedömning av eventuell påverkan på
dödlighet i cancersjukdom (6).
I studien deltog 20 536 individer (15 454

män och 5082 kvinnor) i åldrarna 40-80
år, vars risk att dö av kardiovaskulär händelse inom 5 år betraktades som påtaglig,
på grund av riskfaktorer som kranskärlssjuka, diabetes eller behandlad hypertoni
hos män över 65 år (6) och med ett total
kolesterol på minst 3,5 mmol/l. Dessa randomiserades till att antingen få simvastatin
40 mg/dag eller placebo. Studietiden var 5
år (6 år). Exklusionskriterier var möjlighet
till barnafödande, lever-, njur- eller muskelsjukdom, behandling med ciklosporiner då dessa kan öka plasmanivåerna av
statiner, fibrater eller nikotinsyra, åtskilliga
hjärtstopp eller någon annan livshotande
sjukdom än kardiovaskulär sjukdom eller
diabetes (6).
Under studietiden minskade koncentrationen av totalkolesterol i simvastatingruppen jämfört med placebogruppen, med
1,2 mmol/l. Minskningen av LDL var
1,0 mmol/l, minskningen av triglycerider
var 0,3 mmol/l och HDL ökade med 0,3
mmol/l (6).
Den relativa risken för död var 0,87
(95 % CI: 0,81-0,94) i gruppen som randomiserats till simvastatin. RR för död av
icke-vaskulära orsaker var 0,95 (95 % CI:
0,85-1,07) medan RR för död av vaskulära
orsaker var 0,83 (95 % CI 0,75-0,91) (6).
Det talar för att de skillnaderna man ser i

mortalitet mellan grupperna är på grund
av minskad dödlighet av vaskulära orsaker
i simvastatingruppen. Man kunde också se
i studien att simvastatin skyddade mot en
första stor kärlhändelse redan efter första
året, dock inte statistiskt signifikant, och
därefter under de följande 4 åren som studien fortgick. År 5 var RR för att råka ut för
en stor första kärlhändelse 0,76 (95 % CI:
0,72-0,81) (6).
En uppföljande studie av patienterna från
the heart protection study, visade att efter
studiens avslut minskade effekten av simvastatin som prevention mot en första stor
kärlhändelse, och drygt 5 år efter studiens
avslut var RR 0,95 (95 % CI: 0,89-1,02).
Samma uppföljande studie kunde också
visa att incidensen av cancer inte skilde sig
åt mellan grupperna under studieperioden
plus uppföljningsperioden (totalt +10 år)
(7).
I en meta-analys som gjorts av 26 studier
som studerar olika statiner i jämförelse med
placebo, drogs slutsatsen att det inte finns
någon evidens för att ha en lägsta nivå av
LDL utan att det snarare är hur mycket
man sänker LDL som ger den skyddande
effekten. En reduktion av LDL med 2-3
mmol/l skulle sänka risken att drabbas av
en allvarlig kärlhändelse med 40-50 %. Inte
heller i denna studie har man kunnat se någon negativ effekt av statin-användning på
cancersjukdom (8).
har
undersökt effekten av statiner som primär
prevention. Studier som inkluderades var
där behandlingen varat under minst ett år
och där 10 % eller färre av patienterna hade
en historia med kardiovaskulär sjukdom.
Effektmåtten som studerades var mortalitet, hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulära händelser, förändring i LDL kolesterol
koncentration, biverkningar, livskvalitet
och kostnader. Mortaliteten minskade i statingruppen och OR var 0,86 (95 % CI 0,79
– 0,94) (9).
Effekten av statiner har också studerats hos barn med hyperkolesterolemi. En
meta-analys hade syftet att studera effekten och säkerheten med att ge statiner till
barn med hyperkolesterolemi under 18 år.
Uppföljningstiden i de studier som ingick
var mellan 6 veckor och 2 år. Under den
uppföljningstiden kunde inga säkerhetsrisker påvisas (10). Jag har inte hittat några
långtidsstudier på effekten av simvastatin
hos barn.
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Simvastatin kan ge biverkningar, där
muskelvärk är en av de mest kända och har
setts öka med ökad dos av statiner (11). I
4S studien avslutade ca 6 % av deltagarna
i placebogruppen och 6 % i den simvastatin-behandlade gruppen, behandlingen till
följd av biverkningar. 288/2223 patienter
i placebogruppen och 231/2221 patienter
i simvastatingruppen, slutade helt att ta
sina tabletter under studien, men fortsatte
att monitorera sina lipidvärden (5). Övriga
biverkningar som har rapporterats är klassificerade antingen som sällsynta (>1/10 000
- <1/1000), (myopati, huvudvärk, parastesi, yrsel, perifer neuropati, förstoppning,
buksmärtor, flatulens, dyspepsi, diarée,
illamående, kräkningar, pankreatit, klåda,
hudutslag, håravfall, förhöjda serumtransaminaser, asteni) eller mycket sällsynta
(<1/10 000) (insomnia, depression, nedsatt
minnesförmåga, leversvikt) (3). Även angioödem har setts som ovanlig biverkan av
simvastatin (12).
Simvastatin kan interagera med erytromycin. Erytromycin ökar plasmakoncentrationen av simvastatin och ökar därmed risken för allvarliga biverkningar som
myopati eller rabdomyolys (13). Interaktion förekommer också mellan simvastatin
och waran, vilket ökar blödningsrisken.
Detta kan dock motverkas genom monitorering av PK(INR) (14).
Styrkor och svagheter

Styrkor med simvastatin är att det är välstuderat och har en dokumenterad effekt i
ett flertal välgjorda randomiserade studier.
Simvastatin är billigt och effektivt. Varje
1 mmol/l sänkning av LDL kolesterol
minskar risken för kardiovaskulära händelser med 25 %. Minskar man LDL med
2 mmol/l hos 10 000 patienter under 5 år
så förhindrar man stora kardiovaskulära
händelser hos 10 % av patienter med hög
risk för kardiovaskulära händelser (sekundär prevention) och hos 5 % med lägre risk
för kardiovaskulära händelser (primär prevention) (15). Det finns inga belägg för att
simvastatin skulle ha en negativ eller positiv
effekt på cancer (8).
Det finns en risk för muskelbiverkningar
med statin. En 5 års behandling av 10 000
patienter skulle leda till 5 fall av svår myopati (15).

Etiska aspekter

Som sekundärprevention är simvastatin
svårdiskutabel. 4 S studien visar att 4/9
patienter som annars statistiskt skulle dö
överlever med behandling med simvastatin.
Enligt samma studie skyddar statinbehandling mot hjärtinfarkt hos 7/21 patienter
som skulle förväntas få det (5). Förrutom
samhällskostnaden så vore det oetiskt att
inte behandla högriskpatienter med statin,
då det potentiellt kan rädda deras liv. Däremot är det etiskt problematiskt att övertyga patienter med förhöjd risk att ta statin
som primär prevention, då det snarare kan
få patienter att känna sig sjuka om de får
tabletter utskrivna. Då kunde det vara en
poäng att sälja simvastatin receptfritt på
apoteket och uppmuntra det som primärprevention för individer över 50-60 år – något som diskuterats bla av Peter M Nilsson i
Läkartidningen (17).
Sammanfattning

Simvastatin har i ett flertal RCT studier
och meta-analyser visats ha goda sekundärpreventiva effekter där patienter med hög
kardiovaskulär risk, som behandlats, fått
en minskad relativ risk för mortalitet och
kardiovaskulära händelser, även om LDL
kolesterolet har legat på normala eller låga
nivåer vid behandlingsstart. Resultaten
som finns är mest övertygande för män, då
det största statistiska underlaget har var på
män (19 922 män vs 5035 kvinnor i CTT
studien t.ex.) (8). De första stora studierna
har gjorts på västerlänningar, inkluderande
personer med västerländska kardiovaskulära riskfaktorer i form av gener, kost och
övervikt. Dock är resultaten övertygande
att behandlingen med simvastatin minskar
risk för död i kardiovaskulära händelser hos
personer med hög risk för död i hjärt-kärl
sjukdom och att de bör fortsätta rekommenderas som behandling hos dessa personer. Inga negativa biverkningar har kunnat
upptäckas i långtidsuppföljningar av simvastatinbehandlade patienter.
Clara Frumerie
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KON GRESSK ALEN D ER

2017
Oktober 12 - 14
ARTERY17
Pisa, Italien
www.arterysociety.org
November 11-15
American Heart Association Scientific Sessions
2017
Anaheim, USA
http://hypertoni.org/american-heart-association-scientific-sessions-2017
December 14-15
37es Journées de l'Hypertension Artérielle - 11th
International Meeting of the French Society of
Hypertension
Paris, Frankrike
http://www.jhta2017.fr

2018
Mars 10-12
ACC American College of Cardiology Annual
Scientific Session
Orlando, USA
http://hypertoni.org/acc-american-collegecardiology-annual-scientific-session
Mars 18-20
ESVM - European Society for Vascular Medicine
Congress
Prag, Tjeckien
http://vascular-medicine.org

Maj 26-27
23rd Annual Scientic Meeting of the International
Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
Kyoto, Japan
http://hypertoni.org/23rd-annual-scientic-meeting-international-society-cardiovascular-pharmacotherapy
Juni 7-9
EuroHeartCare 2018
Dublin, Irland
http://hypertoni.org/euroheartcare-2018

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juni 8-11
European Society of Hypertension (ESH) 2018 Annual Meeting
Barcelona, Spanien
http://hypertoni.org/european-society-hypertension-esh-2018-annual-meeting
Augusti 25-29
ESC Congress 2018
München, Tyskland
http://hypertoni.org/esc-congress-2018
Oktober 18 - 21
World Congress of Internal Medicine
Kapstaden, Sydafrika
http://www.wcim2018.com

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till: MedKonf AB,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till
info@medkonf.se

April 19-21
EuroPrevent 2018
http://hypertoni.org/europrevent-2018

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska filer via till
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabeller läggs i separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.
isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920
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Nr

Manusstopp

Utgivning

1

22 februari

30 mars

2

10 maj

15 juni

3

13 september

19 oktober

4

8 november

14 december

